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YASTAYIZ!

başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,

Yerel seçimleri geride bıraktık ama ülkedeki gerginlik atmosferi henüz geçmiş değil. Bu gidişle Cumhurbaşkanlığı, hatta ge-

nel seçimlere kadar gerginlik siyaseti devam edecek gibi görünüyor. Siyasetin gölgesi maalesef ekonomi üzerine de düşüyor. Özellikle iç piyasa ağırlıklı çalışan firmaların işlerin gidişatından çok memnun olmadığını biliyoruz. İş yok ama borç çok…

Yalnızca şirketler değil son 10 yılda insanlarımız da çok borçlandılar. Olmayan paralarla kendilerini zengin hissettiler ama

artık borç gırtlağa dayandı. Borçlar toplumsal olarak psikolojimizi bozuyor. Dosya konumuzda toplumumuzun artan borçlarını masaya yatırdık.

Kapak konumuzu; insan mimarları öğretmenlerimize ayırdık. Çoğu zaman yalnızca 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde

hatırladığımız öğretmenlerimizin gittikçe kötüleşen ekonomik ve sosyal durumları gerçekten içler acısı… Öğretmenlerimiz

ekonomik durumlarından çok, son yıllarda itibarlarını da kaybetmelerine üzülüyorlar. Eğitimde öğretmenler açısından ya-

pılması gereken reformları kapak haberimizde okuyabilirsiniz.

Zirvedekiler sayfalarımızda GYİAD (Genç Yönetici ve İşadamları Derneği) Başkanı Burcu Akdarı Toprak’ı ağırlıyoruz.

Genç işkadını iş dünyasındaki kadın sayısının medeniyetin göstergesi olduğunu belirtiyor. Toprak ile GYİAD’ın çalışmala-

rını ve ekonomideki güncel konuları konuştuk.

Medya dünyasından konuğumuz ise CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım. Ekonomi gazeteciliğinden eko-

nomideki gelişmelere kadar geniş bir perspektifte kendisiyle sohbet ettik. Genç oyuncu İpek Türktan ile ‘en iyi kadın oyun-

cu’ ödülünü kazandığı Kusursuzlar filmi ve oyunculuk kariyeri üzerine röportaj yaptık. Üyemiz Salih Doğru ise akraba-

lık ilişkilerini diri tutmak için yürüttüğü sosyal sorumluluk projesini İSMMMO Yaşam okurlarına anlattı.

Dergimiz kariyerden sağlığa, eğitimden modaya kadar birçok alanda birbirinden ilginç haberleri sizlere sunuyor.

Yurtiçinde şifa yurdu Afyon, yurtdışında da Endülüs’le ilgili gezi yazılarımızı sayfalarımızda bulabilirsiniz. Dergimizi

keyifle okumanızı diliyorum.

Sağlıcakla kalın dostlar

Yahya Arıkan

İSMMMO
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K A P A K

Öğretmenim, canım benim

İnsan mimarı öğretmenlerimiz tükenmişlik sendromu yaşıyorlar.
OECD ortalamalarının 140 saat üstünde çalışan öğretmenlerimizin
yüzde 80’i borçlu. Ek iş yapmak zorunda kalıyorlar. Bunlar
yetmiyormuş gibi itibarlarını kaybediyor, şiddete maruz kalıyorlar.

İÇİNDEKİLER

14
Z İ R V E D E K İ L E R

‘İş dünyasındaki kadın medeniyetin göstergesidir’
Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Akdarı
Toprak, bir ülkenin medeniyet göstergesinin iş dünyasındaki kadın sayısıyla
doğru orantılı olduğunu belirtiyor. Toprak, güncel gelişmeleri değerlendirirken
"Yasaklar bizi sadece geriye götürür" diyor.
10

D O S Y A

Yaşamı borçlandık!

Borçlanarak yaşamak, kredi ile refah satın almak ülkemizde neredeyse bir ülke
politikası haline geldi. Öyle ki 2002'den bu yana hem kamu hem özel sektör hem
de vatandaşın borcu katlanarak arttı. Kısa süreli de olsa kredilerle kendimizi zengin
hissetsek de borçlar psikolojimizi bozuyor. Araştırmalara göre,
24
insanın borç yükü ile birlikte bunalımı da artıyor.

GÜNDEMİN SESİ

‘Parayla ilişkisi olan CNBC-e’ye göz atar’

CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet
Yıldırım, Yıldırım, “Neredeyse para ile
bir şekilde ilişkisi olan herkes günde en
az bir kere CNBC-e ekranına göz atma
ihtiyacı duyuyor” diyor.

20

YAŞAMIN PORTRESİ
‘Kadın rolleri
derinlikli değil’

KARİYER

Çevre edin
başarılı ol

Sinemada başrol
oynadığı ilk filmde
‘en iyi kadın oyuncu’
ödülünü kazandı İpek
Türktan. Ancak bu
ödülün arkasında
tiyatrodan televizyona
uzanan bir oyunculuk
serüveni var. Türktan
ile kadın
30
rolleri ve

İş hayatında tam bir başarı için etkili bir çevre
edinmek şart görünüyor. Ama ağ oluşturmak
sadece başkalarından çıkar sağlamak
34
amaçlı görülmemeli.

R E N K L İ

Y A Ş A M

Akrabalığı kulüple canlandırıyor

Toplumda her geçen gün azalan akrabalık
ilişkileri meslek mensubu Salih Doğruyol’u yeni
bir proje geliştirmeye yönlendirdi. İşe kendi
akrabalarından başlayan Doğruyol,
akrabalarının devamlı bir araya
geldiği bir kulüp kurdu.
28
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Gözler Cumhurbaşkanlığı seçiminde
Yerel seçimlerin ardından, Türkiye gündemi ilk kez “halk oyuyla” yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi. Ağustos ayında yapılacak olan seçim için iktidar ve muhalefet kanadı aday belirlemek üzere çalışmalarına hız verirken, anket şirketleri de vatandaşın nabzını yoklamaya başladı.
A&G Araştırma Başkanı Adil Gür, ilk kez halk tarafından yapılacak
seçimlerde katılımın yüzde 70’ler civarında olması durumunda, AKP adayının ilk turda seçileceğini iddia etti. Başbakan Erdoğan’ın aday olması
halinde AKP tabanının yüzde 90’ı tarafından destekleneceğini belirten
Gür, “Bu nedenle Başbakan’ın adaylığı düşünmeyeceğini zannetmiyo-

rum. Tek bir gerekçe Başbakan’ı farklı seçeneğe itebilir; o da Ak Parti
gibi büyük bir koalisyonun bundan zarar görmesi ihtimalidir” dedi.
Konda'nın Nisan ayı barometresinde Başbakan Tayyip Erdoğan,
“ilk turda cumhurbaşkanı seçilmeye en yakın aday” olarak gösterildi.
CHP, MHP ve HDP’nin “kendi adayını çıkarmaları”nın Erdoğan’ın
Köşk’e “rahat” çıkmasını sağlayacağı değerlendirmesine yer verilen araştırmaya göre, muhalefet partilerinin Erdoğan karşısındaki tek şansı “Erdoğan karşıtları”nın etrafında birleşeceği ortak bir aday çıkarması. Araştırmada, Erdoğan’ın Köşk’e çıkması halinde partiyi tutamayacağı ve AKP
içinde “ayrışma” sürecinin başlayacağına dikkat çekildi.

62. GÜN

Yapay zeka insanlığın sonu olabilir

Ünlü fizikçi Stephen Hawking İngiliz, Independent gazetesi
için kaleme aldığı bir makalede yapay zeka teknolojilerinin kontrolsüz gelişimiyle ilgili uyarıda bulundu.
Nobel ödüllü bilim adamı, “Yapay zeka araştırmaları büyük bir hızla devam ediyor. Son dönemde kendi kendini süren
otomobiller, bilgi yarışmalarını kazanan robotlar, Siri, Google Now ve Cortana gibi dijital asistanlar icat edildi. Bütün bunlar yapay zeka teknolojileri konusunda önemli bir araştırma
ve yatırım savaşının başladığına işaret ediyor” dedi. Bütün bu
gelişmelerin potansiyel faydalarının çok büyük olduğunu kabul eden Hawking, “Bu teknolojiler hastalıkları, savaşları ve
fakirliği sona erdirebilir. Yapay zeka insanlık tarihinin en büyük ve önemli başarısı olabilir” ifadesini kullandı.
Ancak “Zamanın Kısa Tarihi” isimli kitabıyla ün kazanan
araştırmacı, bu büyük başarının insan ırkının “son başarısı da
olabileceğine” de dikkat çekti. Yapay zeka teknolojisinin büyük kıyımlara neden olabileceğini iddia eden 72 yaşındaki Hawking, “Kısa vadede ordular kendi kendine hedefleri yok etme
kararı alabilecek silahlar geliştirmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler ve Human Rights Watch daha şimdiden bu tip silahların
yasaklanması için bir anlaşma imzalanmasını önerdi. Orta vadede yapay zeka ekonomimize büyük katkılar sağlayabilir ancak büyük bir yıkım da getirebilir” değerlendirmesini yaptı. Hawking insanlığı bu konuda bekleyen en büyük tehlikenin ise yapay zekanın insan zekasını geçmesi olduğunu söyledi.
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Çocuklara
kıymayın

Türkiye’de yılın ilk 4 ayında 13 çocuk feci şekilde can verdi. Bu çocuklardan 4’ünün “canice öldürüldüğü” kesinleşirken, diğer çocuklardan 4’ünün
bedeni havuz ve su kuyularında, 3’ü dağlık alanda, biri ise inşaatta bulundu.
Çocuklardan birinin ölümü için ise intihar kuşkusu olduğu belirtildi. Kimi
kaçırıldı, önce tecavüze uğradı, sonra boğuldu. Kimi okul yolunda kan davasına kurban gitti. Kimi henüz yaşını görmeden bir ormanlık alanda ölü
bulundu. Uluslararası Çocuk Merkezi, Türkiye’de Ocak 2010 ile Kasım 2013
arasında 377 çocuğun da cinsel istismara uğradığını açıkladı.
2014’ün başından beri çocuk ölümlerinin gündeminden düşmediği
Türkiye, son olarak gelen 2 kötü haberle daha yasa boğuldu. Günlerce kayıp kalan Umut Zambak ve Gizem Akdeniz’in cansız bulunan küçük bedenleriyle ülke bir kez daha yıkıldı. Ölümler gerçekleşmeden harekete geçmesi beklenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ise çocukların
eğitilmesi gerektiğini söylemekle yetindi.

Kalp krizini bir saat
önce anlamak için

MART-NİSAN 2014

Batı destekli yönetimin iş başına gelmesinin ardından şiddet olayları ile gündemde kalan Ukrayna’da ateş yayılıyor. Rusya yanlıları ile karşıtlarının çatıştığı ülke, son olarak Kırım konusunda gerildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Batı’yı
ve ABD’yi karşısına alarak attığı imzayla Kırım, Ukrayna ile yollarını ayırdı. Kırım ve Sivastopol, resmen Rusya’ya bağlanmış oldu.
Yürürlüğe giren yasaya göre, Kırım’ın Rusya’ya tam olarak entegre edilmesi için 1 Ocak 2015 tarihine kadar geçiş süreci işletilecek. Bu süreçte, genel ve yerel yönetim organlarının şekillendirilmesinin yanı sıra ekonomik, sosyal, askeri ve kanuni yapılanmalar tamamlanacak. Ukrayna’da yılın başlarında, AB yanlılarının başkent Kiev’de ayaklanmasına neden olan eski Devlet
Başkanı Viktor Yanukoviç’in imzalamadığı anlaşmanın imza töreniyse bir şova dönüştü. 28 üyeli bloğun Fransa, Almanya, İngiltere gibi başlıca ülkelerinin de katıldığı törende anlaşmaya önce
Yatsenyuk ve AB Konsey Başkanı Herman Van Rompuy imza attı.
Kiev üzerinden gelişen “EuroMeydan” gösterileri başarıya ulaşırken, Ukrayna Kırım’a sıçrayan krizden önemli bir toprak parçasını kaybederek çıkmış oldu. Önce Moskova, sonra da
Kiev’de görüşmelerde bulunan BM Genel Sekreteri Ban ki-moon
ise her iki ülkeyi diyaloga davet ederek, “Aksi halde bölgede kontrol edilemez durumların oluşması riski var” uyarısını yaptı.
Rusya, 1954’te Ukrayna’ya devrettiği Kırım’ı yeniden topraklarına katarken, Ukrayna Başbakanı Yatsenyuk’un AB ile ortaklık anlaşmasına attığı imza, AB ile Rusya arasındaki sınırı yeniden çizdi.

62. GÜN

Akıllı küvöz, hayat kurtaran T-shirt, enerjide güç kaybını önleyen yeni
sistem... Tam 1000 proje yarıştı, aralarından en iyileri seçildi. General Electric’in TÜBİTAK işbirliği ile düzenlediği Türkiye İnovasyon Yarışması’nda en
iyi projeler belli oldu.
Amacının kalp krizini önlenebilir bir hastalık haline getirmek olduğunu dile getiren katılımcılardan Emre Özdoğan “Kalp krizi başlamadan
önce kalbimize vermiş olduğu sinyalleri bir saat öncesinen anlayıp, bununla
ilgili gerekli reaksiyonları insanların başına bir şey gelmeden yakalayabilmek”
diyor. Süleyman Kazım Sömek ise çocuk ölümlerini önlemek için yapay zeka
tabanlı bir akıllı küvöz tasarımı projesiyle katılan bir yarışmacı ve 2’lik ödülü kazandı. Şirketin Ortadoğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su
Nabil Habayeb, yarışma için neden Türkiye'yi seçtiklerini şöyle anlatıyor:
“İnovasyon açısından, biz Türkiye’yi yetenekleri ve üniversitelerinin kalitesiyle oldukça cazibeli buluyoruz. Ancak Türkiye’nin bu özellikleri etkin kullamak için tek ihtiyacı ‘Katalizör’ O nedenle biz de bu yarışma için Türkiye’yi seçtik. Devlet inovasyonu desteklemeli ama aynı zamanda özel sektör de destek olmalı”

Kırım Rusya’ya,
Ukrayna Avrupa’ya
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İSMMMO üyeleri sorunlarını haykırdı
Binlerce mali müşavir 1 Mart’ta başlayan Muhasebe Haftası nedeniyle İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda buluşarak “Bağımsız Denetim
Hakkımız”, “Çağdaş ve Demokratik Bir Meslek Yasası”, “Angaryalara Hayır” sloganlarıyla sorunlarını haykırdı. Basın açıklaması yapan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan,
Kamu Gözetimi Kurumu’nu uyararak, Türkiye’nin ve özellikle de genç meslektaşların geleceğini ipotek altına alacak yaklaşımlardan artık vazgeçmesini
istedi. Arıkan, “Türkiye’de şeffaf ve denetlenebilir bir ekonominin güvencesine
dönüşen, yarım milyon işletmeyi 100 bin mali müşaviri ilgilendiren bağımsız
denetiminde meslektaşlarımızın önü kapanmaya çalışılıyor. Türkiye ekonomisi kayıt dışılığa mahkum olmamalı” diye konuştu.

İSMMMO Muhasebe Haftası’nı değişik etkinliklerle kutladı. Haftaya Taksim’e çıkarma yaparak başlayan İSMMMO, hafta içinde mesleki seminerler düzenlendi. 6 Mart Perşembe günü saat 18.00’de İSMMMO’nun
Kurtuluş’taki binasında Yahya Arıkan moderatörlüğünde gazeteci yazar Uğur
Dündar’la bir söyleşi gerçekleştirildi. 7 Mart Cuma Saat 18.00’de ise Dünya Emekçi Kadınlar Günü toplantısı düzenlendi.
Bu toplantıya gazeteci yazar Nedim Şener, sanatçı Ayla Algan ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Aydeniz Alisbah Tuskan katıldı. Muhasebe Haftası etkinlikleri, 8 Mart Cumartesi Nişantaşı Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi’nde düzenlenen İSMMMO Dostlar Korosu konseriyle son buldu.

İSMMMO HABER

Arıkan’a fahri doktora

Azerbaycan Cumhuriyeti "VEKTOR" Uluslararası İlimler Akademisi Bilimsel Genel Kurul Üyeleri’nin kararıyla, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan'a "Fahri Doktor" unvanı verildi. Arıkan bu unvana, “Türk ekonomisine ve kültürüne üstün hizmetlerinden ve Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ilişkilerinin gelişmesindeki faaliyetlerinden” dolayı layık görüldü.
İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası’nda düzenlenen törende Arıkan’a, Fahri Doktor’luk
beratını, Vektör Kurucu Başkanı ve Rektörü Prof. Dr. Elçin İskenderzade takdim etti.
Dünyanın 20’yi aşkın ülkesinde, 50’den fazla tanınmış devlet adamı, ülke başkanları,
sosyal-siyasi, edebi ve bilimsel kişilere verilen unvan töreninde konuşan Elçin İskenderzade, nitelikli mesleki ve akademik çalışmaları nedeniyle İSMMMO’nun şahsında Yahya
Arıkan’ın unvana layık görüldüğünü vurguladı. Arıkan, İSMMMO’nun 25 yıllık genç bir meslek odası olmasına karşın böylesine bir ödüle layık görülmesinin onuruna vurgu yaptı. Arıkan, “Bugüne gelişimizde, ailemin, mücadele arkadaşlarımın ve oda çalışanlarının çok özel
bir yeri var. Onlarla biz tuğla üstüne tuğla ördük. Bu ödül ise bütün yorgunluğumuzu unutturdu. Bu ödülle sorumluluğumuz daha çok arttı. Bu ödül, asla şahsıma değil, bu mesleğin tarihini oluşturan ve geleceğini yazan insanlar adınadır” diye konuştu.
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Konut balonu patlamasına dikkat!
Gayrimenkul sektörü 2013 yılında 1 milyon 144 bin konut satışıyla bir rekora imza attı. Türkiye genelindeki bu satış rakamıyla, konut fiyatlarında ortalama yüzde 13,8 oranında artış kaydedilirken, 2013 yılı sonunda gelişen, 2014 yılına sarkan siyasi ve ekonomik kriz havası ise süreci radikal bir şekilde tersine çevirdi. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) “Türkiye’de Konut Piyasası: Risk ve Kazanç”
adlı raporu, bu sektördeki risk ve kazançları ortaya koydu.
Rapora göre, son negatif veriler, konuttaki “saadet zinciri”ni, ekonomideki yıkıcı etkileri yayılabilecek “patlayan bir balona” dönüştürebilecek
sinyaller üretiyor. Markalı konutların son üç ay satışlarında, yüzde 55 oranında düşüşün vurgulandığı raporda, özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi
büyük şehirlerde satışların daha da azalabileceği ve fiyatlardaki gerilemenin
hızlanabileceği belirtiliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son resmi
verileri de konuttaki düşüşü ve kriz riskini doğruluyor. 2014 yılının ilk iki
ayında satılan konut sayısı 170 bin 236 adet ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.2 gerilerken özellikle üç büyük şehirde düşüş oranı 2014
yılının ilk iki ayında yüzde 9’u geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir’de bu yılın
ilk iki ayında 64 bin 565 konut satılırken geçen yılın aynı dönemine göre
6 bin 417 adet daha az konut satıldı.

ARIKAN: SERVET TRANSFERİ YAŞANIYOR
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İl
İstanbul
Ankara
İzmir
Türkiye

Ocak/Şubat 2013
37,236
22,496
11,250
175,963

Ocak/Şubat 2014
34,610
19,527
10,428
170,236

KONUT SATIŞLARININ
NE KADARI İPOTEKLİ?
Yıl
2009
2010
2011
2012
2013

Satılan konut
555.184
607.098
708.275
701.321
1.144.989

İpotekli konut
22.726
246.741
289.275
270.136
456.224

İSMMMO HABER

Türkiye’de Konut Piyasası: Risk ve Kazanç Raporu’nu değerlendiren
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, uzun bir dönem yükselen konut fiyatlarının balon riskini artırdığını belirterek, özellikle konut kredisi borçlarının
aile gelirleri içindeki payının yükselmesinin sakıncalarına dikkat çekti. Arıkan, Türkiye ekonomisinin, ABD’de başlayan ve Avrupa’ya yayılan tarihin
en büyük ve karmaşık ekonomik krizine, iç ve dış faktörlerin yarattığı gerilimle girdiğini anımsatarak, “Ekonominin lokomotif sektörlerinden inşaat ve konutta yaşanabilecek olumsuz gelişmelere herkes hazır olmalı. Cari
açık baskısının giderek sertleşeceği 2014 yılına artan maliyetler ve kredi
faizleri bu riski besliyor. Dünyada konutların ortalama amortisman süresi
10 yıl, yani 120 kira değeri ile ölçülürken İstanbul’da da bir süredir 240
kiranın üzerinde seyrediyor. Bu da özellikle yatırım amacıyla alınan konutlarda
kiraların sürdürülebilir olmaktan çıkması riskini taşıyor” diye konuştu.
Arıkan, spekülatif konut yatırımlarının yeterince vergilendirilmemesinin,
hatta teşvik edilmesinin “kiralarla finanse edilen” bu yatırımların, orta sınıfı giderek erittiğine dikkat çekerek, “Bu süreç kiracıların giderek yoksullaşmasına yol açan, bir servet transferi anlamına geliyor ve gelir dağılımını ciddi biçimde bozuyor” dedi.

SATIŞLARDA DÜŞÜŞ HIZLANIYOR
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‘İş dünyasındaki
kadın medeniyetin
göstergesidir’
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Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Burcu Akdarı Toprak, bir ülkenin medeniyet göstergesinin iş
dünyasındaki kadın sayısıyla doğru orantılı olduğunu
belirtiyor. Toprak, güncel gelişmeleri değerlendirirken
"Yasaklar bizi sadece geriye götürür" diyerek sosyal
medyadaki yasakçı uygulamalara tepki gösteriyor.
MART-NİSAN 2014

DEFNE DOĞAN
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DOĞA SPORLARINDAN
VAZGEÇEMİYOR
Burcu Akdarı Toprak eğitim hayatının liseye kadar olan
bölümünü Bursa’da tamamladı. Üniversite eğitimi için ABD’ye
giden Toprak, Boston’daki Babson College’dan girişimcilik alanında liste birincisi olarak mezun oldu. ABD’de finans yatırım alanında iş tecrübesi edinen Toprak halen Karoto A,Ş.’nin Yönetim
Kurulu Başkanvekili...
Hem iş hem de sosyal görevleri nedeniyle oldukça çok çalışan Toprak’a “Nasıl dinleniyorsunuz?” diye soruyoruz. Doğada yaptığı sporlardan büyük keyif aldığını belirten Toprak, şöyle konuşuyor: “Spora sabah çok erken saatte zaman ayırırım.
Sabahın bereketinin üzerimde olması bana iyi bir başlangıç verir. Açık havada yaptığım koşular bana çok keyif veriyor. Kışın
snowboard çocukluktan beri olmazsa olmazım. Doğa içinde yapılan her türlü aktivite ilgimi çekiyor ve bana mutluluk veriyor.”

ZİRVEDEKİLER

Ticaretin içinden gelen girişimci bir ailenin ilk çocuğu, Burcu Akdarı Toprak...
Daha lisedeyken yarı zamanlı olsa da aile şirketinde yaptığı ısınma turlarının, genç
yaşta edindiği deneyimin hakkını veriyor yıllardır. Türk iş dünyasında en etkin kurumlar arasında yer alan Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin (GYİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 3 yıldır sürdüren Toprak, Karoto A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini sürdürüyor. İşadamı Halis Toprak’ın oğlu olan Ahmet Toprak ile
evli olan Burcu Akdarı Toprak, çocukluğundan bu yana hep iş dünyasının girişimci
ruhunun bir parçası olmanın kendisini cezbettiğini söylüyor. Eğitiminin liseye kadar
olan kısmını Bursa’da okuyan daha sonra üniversite eğitimi için ABD’ye giden Burcu Akdarı Toprak, Boston’daki Babson College’dan girişimcilik alanında liste birincisi olarak mezun oldu. ABD iş hayatı tecrübesini New York’ta finans yatırım üzerine çalışarak kazandı. Türk iş dünyasıyla da lise yıllarında aile şirketinde ve aile
bünyesi dışındaki finans alanında kurumsal firmalarda çalışarak tanıştı.
Toprak, bu süreci anlatırken “iş dünyasının girişimci ruhu, insanı bu dünyanın platfomlarına alıştırıyor ve bu ruhu aşılıyor” diyor. İş dünyasının kendisine küçücük yaşlardan itibaren aşıladığı bu girişimci ruhu yaşatan Toprak, GYİAD’ta da çok
önemli projelere imza atıyor. Burcu Akdarı Toprak, bu faaliyetleri anlatırken Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini ve sivil toplum kuruluşlarının önemine ilişkin tespitlerini, İSMMMO Yaşam ile paylaştı.
Başkanlığınız süresince GYİAD’ın toplumsal konularda duyarlı projelerine tanıklık ettik. Bundan sonraki hedefleriniz neler?
Sivil toplum örgütleri, çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de, genellikle toplumun en dinamik, değişime öncülük eden ve halk kitlelerinin duyarlılıklarını dile
getiren kuruluşlardır. Çevremizde gelişen olaylara karşı duyarlı olmak STK’ların varoluş amacı. Toplumsal duyarlılığın her geçen gün azaldığı bir çağda olduğumuzu
düşünürsek STK’ların görevleri çok daha fazla önem kazanıyor. 1987’den beri faaliyetlerini sürdüren GYİAD’ın amacı öncelikli olarak Türkiye’nin genç iş dünyasının
sesi olmak, sorunlara olabildiğince çözüm getirebilmek. Bunun için genç iş adamı
ve yöneticileri bir araya getirmeye devam ediyor, ortak hedefler etrafında yeni işbirlikleri yaratarak Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamına katkı yapacak bir platform hazırlıyoruz. Ayrıca ticaret ve sanayinin gelişmesi için çalışmalar
yapıyoruz.
Girişimcilere yönelik projeleriniz ilgi gördü mü?
Türkiye’nin önde gelen ve Türkiye’nin geleceğini yönetecek olan bir topluluğu barındıran önemli bir iş STK’sı olarak hedeflerimizi her zaman yüksek tutuyoruz.
GYİAD Akademi ile üniversite öğrencilerine iş yaşamında edindiğimiz birikimlerimizi
aktarıyoruz. İş hayatındaki gelişmeleri yakından izleyip bu konudaki tecrübe görüş ve fikirlerin yayılmasını sağlamaya çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Genç
iş adamlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmeye ve toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamaya özen gösteriyoruz. Kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim seminerleri, toplantılar ve geziler organize ediyoruz. Bu
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‘YENİ KEŞİFLERLE
BESLENİYORUM’

Burcu Akdarı Toprak son derece güzel
giyinen, güzel bir kadın… Beyaz rengini sık
kullanması dikkatimizi çekiyor. “Evet beyaz en
sevdiğim renklerden biri… Renk seçimimin motivasyonuma destek verdiğini düşünüyorum. Ayrıca karşımdakine saygımdan dolayı özenle giyinmeyi severim” diyor. İşin de etkisiyle çok seyahat eden Burcu Akdarı Toprak ile sohbetimiz
sırasında seyahatin kendisi için bir tutku olduğunu öğreniyoruz. Bu tutkusunu şu cümlelerle paylaşıyor:
“Hayatta en sevdiğim şeylerden biri seyahat. Hem iş için hem de keyif için, kendimi
bu vesile ile geliştiriyorum ve keşif ile besleniyorum. Seyahat etmek, çocukluğumdan bu
yana ailemin de aşıladığı bir özellik… Dünya gezilecek görülecek örnek alınacak pek çok
işletme, sistem ve insan ile dolu.”
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etkinliklerimiz artarak devam edecek. Genç girişimcileri doğru alanlara kanalize etmek, tecrübelerden yararlanmak adına konferanslar
düzenliyoruz. Bugüne kadar İshak Alaton’dan
Ali Sabancı’ya, Ersin Özince’den Süreyya Serdengeçti’ye kadar pek çok ünlü işadamı ve yöneticiyi üyelerimizle buluşturduk. Bu alandaki son çalışmamızı, Türkiye Enerji Vakfı Başkanı ve EPDK eski Başkanı Hasan Köktaş ile
gerçekleştirdik.
Kadınların iş ve toplumsal yaşamda etkinliğinin arttırılması için Türkiye’de ne gibi önlemler alınmalı? Hemcinslerinize önerileriniz var mı?
Bir ülkenin medeniyet göstergesi iş dünyasındaki kadın sayısı ile doğru orantılıdır. Türkiye’de kadının işgücüne katılımı çok düşük.
Modern toplumun en önemli gereklerinden biri
olan eğitim, üretken ve kaliteli bir yaşamın önkoşuludur. Türkiye’de kadınların eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamadıklarını,
siyaset ve iş yaşamında da etkin olamadıklarını görüyoruz. Ülkemizde çocuk bakım sorumluluğunun yalnızca kadın üzerinde görülmesi kadın istihdamının önündeki en önemli engellerden biri; öncelikle bunun aşılması gerekir. Ayrıca belli meslekler kadınlara uygun
işler olarak toplumsal kabul görüyor. Görev dağılımı adil değil. Kadınlar daha düşük statülü ve ücretli işlerde çalışıyor. Bu işler ne yazık
ki süreli ve geçici çalışmayı, sosyal güvencesizliği beraberinde getiriyor. Ev kadınları ancak isteğe bağlı sigortalanabiliyor. Ancak
primler yüksek, kadınlar eşlerine bağımlı
hale getirebiliyor. Çalışan kesime baktığımızda ise; ev ve iş yaşamını uzlaştırmakta sorun
yaşayan kadın, kısa sürede çalışma yaşamından
ayrılıyor ya da kariyerinde yükselebilmek için
tüm potansiyelini ortaya koyamıyor. Ev iş ve
sosyal hayat dengesinde kadının sorumluluklarını doğru delege edebilmesi ve bu konuda
en başta partnerinden destek görmesi gerekiyor.
Devlet, kadınların çalışma yaşamına gir-

mesini engelleyen geleneksel rollerin ve sosyal kısıtlamaların kaldırılması için bilinçlendirme
çalışmaları yapmalı. İlaveten kadının siyasetteki
etkinliğinin artırılmasını sağlamalı. Anayasa,
TCK ve Medeni Kanun’da kadına yönelik ayrımcılık içeren maddeler yeniden düzenlenmeli.
Ayrıca eğitim ve sağlık alanında bölgesel
farklılıkların azaltılması için devlet girişimde
bulunmalı.
Kadınların eğitim aracılığıyla iş hayatına ve sosyal yaşama katılım seviyesinin yükselmesinin ülkelerin gelişimini etkileyecek
önemli faktörlerden biri olması nedeniyle
kadın işgücü; Türkiye’nin 2023 hedefleri için
de büyük önem taşımalı ve bunun için adımlar atılmalı.
Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye için kısa ve orta vadede
sıkıntı yaratabilecek olası riskler nedir?
Rekabet kurallarının işlediği, özel sektörün ekonomide öncü, kamunun ise düzenleyici rol oynadığı, liberal dış ticaret politikasının uygulandığı, mal ve hizmetlerin bireyler
ve kurumlar arasında engelsiz olarak el değiştirebildiği bir serbest piyasa ekonomisini arzuluyoruz.
Türkiye sahip olduğu zengin coğrafya
ve tarihsel zenginlikleri nedeniyle sadece
kıyı turizminde değil, sağlık, kültür, inanç, spor
mağara, avcılık, yayla ve kongre turizmi
gibi alanlarda da güçlü bir altyapıya sahip. Ayrıca Son 10 yılda Türkiye ekonomisi, Avrupa
Birliği’ne üyelik sürecinin de etkisiyle büyük
bir dönüşüm gerçekleştirmiş ve pek çok alanda yapısal reformları hayata geçirmiş durumda.
Türkiye, orta ve uzun vadede büyüme
dinamikleriyle potansiyeli yüksek bir ülke. Son
dönemde yaşanan iç çatışmalar, gerginlikler
Türk ekonomisinin büyümesi istikrarı ve Türkiye’de yapılacak yatırımları olumsuz yönde
etkilemiş gözüküyor. Yaşadığımız olumsuz
gelişmeler neticesinde orta vadede iyi bir seyirde olduğumuz görünse de kısa vadede sı-
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İSMMMO’NUN BAŞARILI
ÇALIŞMALARININ TAKİPÇİSİYİZ
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?
Başarılı çalışmalarınızın takipçisiyiz. Bir yandan üyeleriniz kanalıyla kayıtlı bir Türkiye ekonomisinin oluşturulmasında son derece önemli bir sorumluluk üstlenirken, diğer yandan mesleki hak ve hukuku korumak üzere düzenlediğiniz eğitimleri, uzmanlaşmaya dayalı çalışmaları son derece başarılı buluyorum.
Mesleki olduğu kadar toplum çıkarlarını da öne alan bakış açısını önemsiyorum. Umarım bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı duyarlılıkla hareket eder ve Türkiye’nin geleceğine katkı sunmaya devam edersiniz.
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kıntı yaratabilecek ve beklentileri etkileyebilecek bir durumla
karşılaşma riskimiz yüksek. Öncelikle yaşanan belirsizliklerin azalması ve siyasi risk algısının düşmesi gerekiyor.
Politik gündem, ekonomik sorunların önüne geçmiş
gibi görünüyor değil mi?
Yılbaşından bu yana yurt içi piyasalar üzerinde etkili olan politik gündemi yerel seçimlerin geride kalmasının ardından kısa vadede arka planda kalır diye umuyoruz. Mart ayı başında Rusya ve
Ukrayna kaynaklı jeopolitik endişeler yurt içinde de risk algısının
yükselmesine neden oldu.
2014 yılının ilk çeyreğinde iç talepteki yavaşlamaya rağmen
artan ihracat performansı ile ekonomik aktivitedeki ılımlı toparlanma
oldukça memnun edici. Buna paralel olarak Türkiye’nin ihracat pazarlarında beklenen toparlanmanın net ihracat kanalıyla ekonomik
büyümeye olumlu katkı sağlamasını umuyoruz. Bu beklentiler çerçevesinde, 2014 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 2.5 civarında bir
büyüme kaydedebilir.
Siyasi istikrar ve güven önemli. İş dünyası olarak uzun vadeli geleceğe baktığınızda Türkiye’nin iyi işleyen bir demokrasi olması, ülkemizin ileri bir ekonomi, gelişmiş bir ekonomi olması için
olmazsa olmaz bir şart. Güven ortamı olduğu sürece Türkiye’ye yatırım olacak, doğrudan sermaye gelecek. Güven ortamı olduğu sürece kendi iş dünyamız da, uluslararası iş çevreleri de Türkiye’yi bir
yatırım yeri olarak seçmeye devam edecek ve yeni iş alanları açacak, istihdam oluşacak. Güven ortamı olmadığı zaman bunların hiçbiri olmaz.
Zaman zaman gündeme gelen ve hukuki sürecin devam ettiği sosyal medya yasakları konusunda ne düşünüyorsunuz?
İnternet ve sosyal medyanın hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığı tartışılmaz bir gerçek. İnsanlığın çoğunluğu bu hizmetlerden
faydalanıyor ve pek çok alanda yeni imkanlar edinme fırsatı yakalıyor.
Aynı zamanda internet ve sosyal medya dünya genelindeki fırsat
eşitsizliğini azaltıp minimum seviyeye indirerek adalet dağılımını sağlamış oluyor.
Düşünceyi açıklamanın günümüzde en etkili ve yaygın yöntemlerinden biri haline gelen internet ve sosyal medya araçları konusunda yapılacak düzenleme ve uygulamalarda devletin ve idari
makamların çok hassas davranmaları gerekir. Bilgi çağını yaşadığımız günümüzde yasaklar bizi sadece geriye götürür. Türkiye, demokratik bir ülke olmak istiyorsa bu uygulamalardan vazgeçmek
zorunda. Sosyal medya yasakları, düşünce özgürlüğünü engellemeye
yönelik bir girişim. Türkiye gibi demokratik olma arzusundaki her
ülke öncelikle basın özgürlüğünü garanti altına almalı.
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Öğretmenim,
canım benim

İnsan mimarı öğretmenlerimiz tükenmişlik sendromu yaşıyorlar.
OECD ortalamalarının 140 saat üstünde çalışan öğretmenlerimizin
yüzde 80’i borçlu.
Ek iş yapmak zorunda
kalıyorlar. Bunlar
yetmiyormuş gibi
itibarlarını kaybediyor,
şiddete maruz kalıyorlar.

KAPAK

ILGIN ŞENYÜZ
“Öğretmenim canım benim canım benim
Seni ben pek çok pek çok severim
Sen bir ana, sen bir baba
Her şey oldun artık bana
Okut, öğret ve nihayet
Yurda yararlı bir insan et…”
Kaç nesil bu şarkı ile büyüdü kim bilir?
35 yıl önce ilkokulda öğrendiğim bu şarkının bugün bile minik ağızlarda coşku ile söylendiğini
duymak bana mutluluk veriyor. Çoğu zaman on-
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larla birlikte kendimi bu şarkıyı söyler buluyorum. Özellikle de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde…
Evet, yurda yararlı nesillerin yetişmesi için
öğretmenlerinizin emeği ve değeri büyük. Kimi
zaman bir ana, kimi zaman bir baba olan öğretmenlerimiz, bizi hayata dair birçok bilgi ile
donatıyorlar. Bugün orta yaşını geçmiş birçok insan için toplumdaki en önemli rol modeller öğretmenleriydi. “Büyüyünce ne olmak istersin?”
diye sorulduğunda genellikle de verilen cevap,
“öğretmen”di. Toplumda öğretmenlerin özel bir

yeri, saygınlığı vardı. Ne oldu da insan mimarı öğretmenlerimiz ‘itibar’ kaybettiler…

TÜKENMİŞLİK SENDROMU

Aslında konu derin ve çok boyutlu… İtibar kaybı yaşadıklarını bizler değil bizzat öğretmenler söylüyor. Türk-Eğitim Sen’in yaptığı
bir ankete göre, öğretmenlerin yüzde 97’si
mesleklerinin itibar kaybına uğradığı görüşünde… Öğretmenlerimizin yüzde 67’si tükenmişlik sendromuna yakalandığını belirtiyor.
Peki neden geleceğe şekil verme kudre-
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tine sahip bir meslek grubu tükenmişlik sendromu yaşıyor. Bunun
yanıtını öğretmenlerin gittikçe kötüleşen ekonomik durumlarında
aramak gerekiyor.
Türk Eğitim-Sen’in 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 416 Kasım 2013 tarihinde kendi sitesi ile birlikte sekiz internet sitesi üzerinden yaptığı anket çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Ankete 16 bin 723 öğretmen katılmış. Ankete katılanların yüzde 89.2’si
borçlu. Öğretmenler, zam oranının ekonomik kayıplarını telafi etmeyeceğini söylüyor, yapılan tazminat artışını yetersiz buluyor. Anketi değerlendiren Türk-Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
anketin öğretmenlerin gelecek kaygısı yaşadığını gösterdiğini belirtiyor. Koncuk, “Öğretmenler gerek ekonomik ve sosyal haklar gerekse özlük hakları yönünden 2013 Türkiye’sine yakışmayacak koşullar altında mesleklerini yapıyor. Öğretmenlerimizin üzerindeki
yük o kadar fazla ki, psikolojileri de alt üst olmuş. Hatta öğretmenlerimizin büyük bir kısmının tükenmişlik sendromuna yakalandığını düşündüğünü ifade etmesi anketin en çarpıcı noktalarından
birisi. Sonuçları ülkeyi yönetenler titizlikle değerlendirmeli ve nerede hata yaptıklarını iyice düşünmeli” diyor.
Türkiye’de 17 milyon öğrenci, 800 bin öğretmen bulunuyor.
TBMM’nde Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi görüşmesi sırasında söz
alan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr.
Zühal Topçu, öğretmenlerin yıllar içinde kötüleşen maddi durumunu
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MAAŞLAR ERİDİ

çarpıcı örneklerle ortaya koyuyor. Topçu’nun yaptığı araştırmaya
göre, 1930 yılında öğretmenler aylık maaşlarıyla yaklaşık 98 çeyrek altın alabilirken, cumhuriyet tarihi boyunca gelirleri erimiş.
2002’de maaşlarıyla 20 çeyrek altın alan öğretmenlerin aylık gelirleri 11 yıllık Ak Parti iktidarı döneminde 11.5 çeyrek altına kadar düşmüş. Hükümetin 2014 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı’na ayırdığı bütçenin yüzde 70’inin yani 39 milyar liranın personel giderlerine
ayrıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Zühal Topçu, “Maalesef yatırıma,
eğitimin geliştirilmesine ve planlamasına yeterince kaynak ayrılmadı. Bütçenin kalan kısmıyla altyapı sorunları, personel ve öğretmen
açıklarını çözmek 2014 yılı için mümkün görünmüyor” diyor.
Öğretmenlerin eğitimin lokomotifi olduğunu vurgulayan Topçu, bugün öğretmenin en düşük devlet memuru maaşı aldığını şu
sözlerle açıklıyor:
“2002 yılında en düşük devlet memuru maaşından yüzde
100 daha fazla maaş alan öğretmen, bugün en düşük devlet memuru maaşını alıyor. 10 yıl önce lise mezunu bir polis memurundan yüzde 4 daha az maaş alan öğretmen, bugün yüzde 22 daha
az maaş almakta. OECD ülkelerinde yıllık 1675 saat olan yıllık zorunlu çalışma süresi Türkiye’de 1816 saat… Öğretmenlerin yüzde
80’i aylık 1/2 kg ile 2 kg arasında et tüketebildiklerini belirtiyorlar.
Yüzde 82.1’i çocuğuna ekonomik ve sosyal olarak iyi imkanlar sunabildiğini düşünmüyor. Ayrıca sinema, tiyatro, konser, sergi gibi
sosyal-kültürel etkinliklere öğretmenlerin yüzde 80’i “ayırabileceğim
bir bütçem yok” diyerek katılamamakta. Bir öğretmen sosyal-kül-
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ATANAMAYAN
ÖğRETMEN
İSYANI
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu (AYÖP) İstanbul Temsilcisi Engin Yılmaz,
anket sonuçlarına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın hiçbir görüşme taleplerini kabul etmediğini söylüyor. Kendisi de 5 yıldır atama bekleyen Yılmaz, “2006’dan beri 40’ın üzerinde öğretmenin intihar ettiğini biliyoruz. Her ilde eğitim fakültesi açılıyor ama mezunlar işsiz bırakılıyor. Elimizde diploma var ama çaycılık yapıyoruz. 12 senedir atama bekleyen ama bu sene
40 yaşını doldurduğu için ataması yapılmayacak
arkadaşım var” diyor. Yılmaz, platformun çözüm
önerilerini şu cümlelerle açıklıyor: “Şubattaki atamalarla öğretmen açığı 120 bine düştü. Bu öğ-

türel etkinliklere gidemiyor. Çocuğu nasıl gidecek? Öğrencileri nasıl değerlendirecek? Öğretmenlerin vebali altındasınız. Kendi çocuğunuza, kendinize yapılmasını istemediğiniz uygulamaları lütfen eğitim camiasındakiler için
de yapmayın.”

KAPAK

EN DÜŞÜK DEVLET MEMURU MAAŞI

Evet, öğretmenler bu yılbaşında da bekledikleri maaş artışına ulaşamadılar. 1’inci derecenin 4’üncü kademesine gelen ve 25 yıllık
hizmete sahip olan bir öğretmenin maaşı 2 bin
409 lira oldu. Bu çıplak maaşa ek ders, eğitim
öğretim yılına hazırlık ödeneği dahil değil. Ancak çıplak maaşlar bile ortaya koyuyor ki, bir
öğretmen KİT’te sözleşmeli çalışan bir personelin
ücret tavanının ancak yarısına yakınını alabiliyor. Nihayetinde ocak ayında bir KİT’te çalışan
sözleşmeli personelin ücret tavanı 4 bin 214 li-
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retmenlerin atanması için bütçe ayrılması gerek.
Başbakan çıkıp ‘atamalar yapılsın’ dese anında
yapılacak.
2000’lerin başında da atanamayan öğ-

raya çıktı.
Öğretmenler ek ders ücretlerine de uzun
yıllardır isyan ediyor. Bir branş öğretmeni en
fazla haftada 30 saat ders alabiliyor. Bunun da
en fazla 15 saati ek ders olabiliyor. Ancak bunu
edebiyat ve matematik gibi branşlar dışında öğretmenler dolduramıyor. Bu nedenle birçok
branştaki öğretmen istese bile ek ders alamıyor. Aldığını düşünsek bile ek ders ücretleri çok
yetersiz görülüyor. Zira devlet okullarında bir
ders saatlik ek ders ücreti ancak 10 lirayı buluyor.
Toplumun önemli bir kesimi gibi maddi
yetersizlik içinde yaşamak zorunda kalan öğretmenler yasal olarak ‘yasak’ olmasına rağmen özel ders vermek durumunda kalıyorlar.
Bunu da her branştaki öğretmenin yapması
mümkün değil. Dershanelerde kaçak olarak hafta sonları çalışan öğretmenler olabildiği gibi öğ-

retmen sorunu vardı ama bu sayı 60-70 bin arasındaydı. Sonrasında her ile bir eğitim fakültesi açılması, eğitim fakültelerine çok öğrenci alınması ve plansızlık sebebiyle sorun büyüdü.
Türkiye genelinde 70 bine yakın ücretli öğretmen
çalıştırılıyor. Kadrolu öğretmenler kadar çalışıyorlar ama maaşları onların üçte biri. Türkiye’de
en iyi okulda bile sınıftaki öğrenci sayısı 30-35.
Nitelikli eğitim için mevcudun en fazla 18-24 olması gerektiği kabul ediliyor. Bu olursa öğretmen ihtiyacı artacak. 30-35 bin öğretmen emekli maaşı düşük olduğu için emekli olmuyor. Şartlar düzenlenerek emekliliğin teşvik edilmesi gerekiyor.”

retmenlerin birçoğu mesleklerini sürdürürken
ek iş yapmak zorunda kalıyor. Yalnızca Kemal
Sunal’ın Öğretmen filminde değil gerçek hayatta
da öğretmenlerimiz işportacılık, pazarcılık yapıyor. Taksi şoförlüğü ve garsonluk gibi meslekleri yapan öğretmenlerin sayısı da az değil.
Özellikle büyükşehirlerdeki zorlu yaşam koşullarında hayatını sürdürmek isteyen her 5 öğretmenden birinin ek iş yaptığını anketler ortaya koyuyor.
Kadrolu öğretmenler hayatlarından
memnun değilken ücretli öğretmenler ne yapsın? Halen 70 bin ücretli öğretmen adeta mevsimlik işçi gibi çalışıyor. Bu öğretmenlerin en fazla kadrolu bir öğretmenin maaşının yarısı kadar kazanabildiğini de belirtelim.
Kutsal bir mesleğe yıllarını verip, emekli olan öğretmenler için hayat daha da zorlaşıyor.
Emeklilikte aktif iş hayatlarına göre daha az
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EĞİTİM SİSTEMİNİN ÜCRETLİ KÖLELERİ
l Ünsal YILDIZ Eğitim Sen Genel Başkanı

Türkiye’de eğitim sisteminin yıllardır çözülmeyen sorunları, öğretmenleri ve diğer eğitim emekçilerini, diğer ülkelerdeki meslektaşlarına göre çok daha fazla olumsuz etkiliyor.
Milli Eğitim Bakanı ve Başbakan’ın aksi yöndeki bütün iddialarına karşın, OECD ülkeleri içinde öğretmenleri en çok çalışan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye’de öğretmenler, OECD
ortalamasına göre 141 saat daha fazla çalışıyor. Eğitimde 4+4+4 modeline geçilmesi ile birlikte okulöncesi çağdaki 60-71 ay arasındaki çocukların ilkokula alınması, sınıfların aşırı kalabalık olması, seçmeli ders sayısında ve ders saatlerindeki artış gibi çok sayıda sorun nedeniyle öğretmenlerin yıllık çalışma saatlerinin bu yıldan itibaren belirgin bir şekilde artması
kaçınılmaz. Öğretmenlerimiz Türkiye’nin dört bir yanında görevlerini büyük fedakarlıklara
katlanarak sürdürüyor. Türkiye’de çalışan öğretmenler OECD ülkeleri içinde en çok çalışan ve en düşük maaş alan
öğretmenler arasında yer alıyor. Öğretmenlerin yüzde 80’i geçinebilmek için ek iş yapmak zorunda kalıyor. Öğretmenler sık sık değişen eğitim politikalarının ve siyasi iktidarın tasarruflarının mağduru olmayı sürdürüyor. Öğretmenlik mesleğinin standartları özellikle AKP döneminde düşürüldü, nitelikli öğretmen yetiştirme programları
terk edildi. Eğitim sistemi içinde iş güvencesiz olarak, her türlü mali, sosyal ve özlük haklarından yoksun olarak
çalıştırılan ücretli, vekil öğretmenler, dershane öğretmenleri, tıpkı “parça başı” ya da “götürü usulü” iş yapan
işçiler gibi, “ek ders karşılığı” çalıştırılırken, eğitim sisteminin yeni kuşak “ücretli köleleri” olarak istihdam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 300 bini aşkın ataması yapılmamış öğretmen bulunmasını “fırsata çevirerek” ücretli öğretmenlik uygulamasını bütün illerde, özellikle yoksul, emekçi ailelerin yaşadığı şehir ve semtlerde yaygınlaştırdı.

ÖĞRETMENLER İTİBAR KAYBETTİ

l İsmail KONCUK Türkiye Kamu Sen ve
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı

Geçmiş yıllarda toplumun en itibarlı mesleği öğretmenlik mesleğiydi. Bizim kültürümüz, milli geleneklerimiz, dini inançlarımız Hz. Ali’nin sözlerinde olduğu gibi “Bana bir harf
öğretenin kırk yıl kölesi olurum” anlayışı üzerinedir. Ama maalesef yıllar içerisinde siyasetçilerin yapmış olduğu büyük hatalar, tribünlere oynayan siyasetçilerin halka hoş görünmek
için öğretmenler aleyhinde sarf ettiği küçük düşürücü sözler, öğretmelerimiz bakımından ciddi bir itibar problemi yaratmıştır. Öylesine büyük bir boyut kazanmıştır ki bu neredeyse öğrenciler dahi öğretmenleri saymaz hale gelmiştir. Bunun sonucunda da öğretmenlerimizin fiziki müdahalelerle sıkça karşılaştıklarını son zamanlarda duyuyoruz. Türkiye’nin çeşitli illerinde veliler tarafından sopayla bıçakla darp edilen öğretmenlerle ilgili olaylara basında sıkça şahit oluyoruz. Dolayısıyla öğretmenlerimizin ekonomik, sosyal birçok problemi var ama bunlardan en önemlisi bana göre toplumsal itibar problemidir. Bunun sadece sosyal ayağı yok, ekonomik ayağı da var. Siz toplumu
eğiten, eğitim, öğretimin en önemli enstrümanı olan öğretmeni yaşama acziyeti içerinden ekonomik sıkıntılarla
baş başa bırakırsanız, borcunu ödemeyen, hacze uğrayan bir öğretmen modeli yaratırsanız elbette öğretmenlerimiz toplumsal statü kaybına uğrarlar.

KAPAK

maaş alan öğretmenler ilerleyen yaşlarında da ek iş yapmak
ve mesleklerini sürdürmek zorunda kalıyorlar. Ancak özel
okullar genellikle 50 yaşın üstünde öğretmenlerle çalışmayı
tercih etmiyor. Şanslı olanlar ücretli olarak yine devlet okullarında derse girmeye devam etseler bile, bir kısmı da şoförlük
dahil birçok işi yapıyor. Bundan
30 yıl önce emekli ikramiyeleriyle ev alabilen öğretmenlerimiz artık o şanslarını da kaybettiler. 25 yıl çalışıp emekli
olan öğretmelerimizin emekli
ikramiyesinin 35 bin lira civarında olduğu düşünülürse, ev almak onlar için hayalden öteye
gitmiyor.
2007 yılında emekli olan
edebiyat öğretmeni İbrahim
Yıldız, “Emeklilik hakkımı elde
ettiğimde tazminatımla borçlarımı ödemek için emekli olmak zorunda kaldım. Ama
maaşım düştüğü ve ek ders ücretinden mahrum kaldığım için
kısa sürede daha çok borçlandım” diyor. Üniversite sınavına
hazırlanan bir oğlu olduğu ve
onu dershaneye gönderdiği
için ücretli olarak çalışan Yıldız,
şu değerlendirmeleri yapıyor:
“Emekli olduktan sonra maaşımın düşmesinden daha çok
zoruma giden şey, indirimli
ulaşım kartımın yani pasomun
elimden alınması oldu. 8 yıllık
emekliyim. Fiili öğretmenlik
hayatımdan daha çok çalışmak zorunda kalıyorum. Ücretli
derse giriyorum. Üniversiteye
hazırlanan bir oğlum var. Onu
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ÖğRETMENLERİN YÜZDE 90’I BORÇLU

Türk Eğitim-Sen, geçen yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle
4-16 Kasım tarihleri arasında sendikanın internet sitesi ile 8 ayrı internet
sitesi üzerinden bir anket çalışması yaptı. Ankete 16 bin 723 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 84.3'ü erkek, yüzde 15.7'si kadın. İşte
bu anketin çarpıcı sonuçları:
• Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 89.2'si borçlu durumda.
• Ankete katılanlara borçlarının miktarı da soruldu. Bu soruya da ankete katılanların yüzde 6.1'i 1000-3000 TL, yüzde 5.9'u 3.0015000 TL, yüzde 13'ü 5001-10 bin TL, yüzde 28'i 10.001-30 bin TL, yüzde 16.9'u 30.001-50 bin TL, yüzde 12.4'ü 50.001-80 bin TL, yüzde 7.5'i
80.001-100 bin TL, yüzde 7.2'si 100.001-150 bin TL, yüzde 3'ü de 150.001
TL'den fazla karşılığını verdi.
• Ankete katılanlar, zam oranının ekonomik kayıplarını telafi etmeyeceğini söylüyor; öğretmelere yapılan tazminat artışını yetersiz buluyor.
• Türkiye'de en prestijli mesleğin öğretmenlik olduğunu düşünenlerin oranı sadece yüzde 4.7.
• Öğretmenlerin 78.9'u yönetici atamalarındaki sözlü sınavdershaneye gönderiyorum. Beni
meslekte en çok üzen şey ise, öğrencilerin ve velilerin öğretmene
saygılarının kalmaması. Ayrıca genç
meslektaşlarımızın meslekte idealizminin olmaması.”

ATANAMAYANLARIN
YENİ KORKUSU

Her şeye rağmen bu mesleği
bir seçen bir de seçmeyen pişman…
Öğretmenlik mesleğini seçen ve üniversiteden mezun olan yaklaşık 350 bin öğretmen adayı atama bekliyor. Aslında Milli Eğitim’in 127 bin öğretmen açığı olduğu belirtiliyor. Ancak bütçe olanakları nedeniyle öğretmen ataması yapılamıyor. KPSS’yi
kazandıkları halde atanamayan öğretmen sorunu büyürken buna en son
dershanelerin kapatılmasıyla ortaya çıkacak 40 bin öğretmen işsiz daha
eklenecek.
Atanamayan öğretmenlerin psikolojilerinin bozulduğu da bir
gerçek. Nihayetinde 2006’dan bu yana atanamayan 40 öğretmenin intihar ettiği biliniyor. En son bu yılın mart ayında işsiz kimya öğretmeni
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ların adaletten uzak yapıldığını düşünüyor.
• Ankete katılanların yüzde 78.7'si, "Milli Eğitim Bakanı
Nabi Avcı hak ve hukuk gözeten, uygulamaları ile adaleti sağlayan bir
bakandır" ifadesine katılmıyor.
• Yüzde 89.3'ü öğretmenlerin kaybettiği itibarlarını Bakan Avcı
ile geri kazanabileceğine inanmıyor.
• Yüzde 76.5'i SBS'nin yerine getirilen merkezi sınav modelinin öğrenci başarısını artıracağını düşünmüyor.
• Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 90.9'u devlet okullarının itibar kaybettiği görüşünde.
• Öğretmenlerin yüzde 31.9'u öğrenci/veli şiddetine maruz kalmış.
• Öğretmenlerin yüzde 96.5'i öğretmenlerin toplumsal itibar
kaybettiğini söylüyor.
• Yüzde 72'lik bir oranla öğretmenler, Andımız'ın kaldırılmasını doğru bulmuyor.
• Ankete katılanların yüzde 59'u iş güvencelerinin ellerinden
alınacağına dair endişe taşıyor.
35 yaşındaki Gamze Filiz Arslan, Sinop’taki evinde av tüfeğiyle intihar etti.
Ancak Arslan’ın intiharı son olacak gibi görünmüyor.
Ataması Yapılmayan Öğretmenler
Platformu’nun 1127 atanamayan öğretmenle yaptığı ankete göre, ataması yapılmayan her 3 öğretmenden 1’i intihar
etmeyi düşünüyor. Sonuçları mart ayında yayımlanan ankette, “Atamanız yapılmadığı için intiharı hiç düşündünüz
mü?” sorusuna “Evet” diyenlerin oranı
yüzde 38.33, “Cevap vermek istemiyorum” diyenlerin oranı yüzde 26.44.
Öğretmenlerin sosyal ve ekonomik statüsünün geçen yıllar içinde
iyice kötüleştiği bir gerçek… Diğer bir acı gerçek ise öğretmenlerin de eğitimci olarak kalitesini yitirmesi… Eğitimin kalitesinin düşmesinde öğretmenin
iyi yetişmemesinin payı var. Özellikle son 20 yıldır iyi öğretmen yetişmediğini bizzat eğitimciler söylüyor. Son 10 yılda eğitim fakültelerinin
sayısı yüzde 54 artarak 97’ye yükseldi. Bu eğitim fakülteleri her yıl 40
bin civarında mezun veriyor. Sayısal olarak nicelik artsa da nitelikte düşüş olduğu belirtiliyor.
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RAKAMLARLA ÖğRETMENLER
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yıl arası ve yüzde 21.3’ü 11 ile 15 yıl arasında hizmet yapmış durumda.
Öğretmenlerin
yaklaşık yüzde 71’inin hizmet süresi 15 yıl ve altında.
• Eğitim öğretim hizmetleri sınıfındaki istihdam durumuna
bakıldığında, istihdam sayısı en fazla olan alan yüzde 33.4 oranıyla
sınıf öğretmenliği. Sınıf öğretmenliğini sırasıyla yüzde 6.6 İngilizce,
yüzde 5.6 okul öncesi, yüzde 4.4 Türkçe ve yüzde 4.4 oranı ile Türk
dili edebiyatı öğretmenliği izliyor.
• Öğretmenlerin yüzde 51.9’u eğitim fakültesi, yüzde 14.1’i
ise fen edebiyat fakültesi mezunu. Mesleki ve teknik eğitim fakülteleri mezunu öğretmenlerin oranı yüzde 8.2, diğer fakülte ve yüksekokul
mezunu öğretmenlerin oranı ise yüzde 22.4.
• Öğretmenlerin mezun oldukları üniversitelere göre dağılımına bakıldığında; yaklaşık yüzde 50’sinin Gazi, Anadolu, Atatürk,
Selçuk, Ondokuz Mayıs, Marmara, Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik ve
Dicle üniversitesi mezunu oldukları saptanmış durumda.
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• MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre
Ağustos 2012
itibariyle MEB’de görev yapan 746 bin 326 öğretmenin yaklaşık yüzde 55’ini kadınlar oluşturuyor.
• Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2012 istatistiklerine göre, Türkiye’de eğitim öğretim hizmetlerinde görev yapan personelin 103 bin
785’i uzman öğretmen ve başöğretmen olarak görev yapıyor. Bu sayı,
öğretmenlerin yüzde 13,9’unu
kapsıyor.
• Görev yapan öğretmenlerin yüzde 28.5’i yani 191 bin 535’i
30 yaş altı iken, 275 bin 324’ü 30-39 yaş arasında… 40-49 yaş arası öğretmen sayımız 150 bin 944 iken, 50 ve üzeri yaş öğretmen sayısı ise 54 bin 865. Bu da toplam öğretmenlerin yüzde 8.2’si anlamına
geliyor.
• Eğitim öğretim hizmetlerinde görev yapan personelin hizmet süresine bakıldığında, yüzde 30.5’i 5 yıl ve yüzde 19.1’i 6 ile 10
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CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım,
Türkiye’de ekonomi gazeteciliği ve piyasaların gelişimine
tanıklık eden duayen isimlerden. CNBC-e’nin paranın ve
piyasaların nabzını tuttuğunu belirten Yıldırım,
“Neredeyse para ile bir şekilde ilişkisi olan herkes günde
en az bir kere CNBC-e ekranına göz atma ihtiyacı
duyuyor. Paraya yön verenlerin izlediği kanalız” diyor.

‘Parayla ilişkisi olan
herkes CNBC-e’ye göz atar’
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daha fazla dizi
izler oldum
Boş vaktiniz kalıyor mu? Boş vakitlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
iş dışında çok fazla boş vakit kalmıyor. akşamları iş yemekleri ve
katılmak zorunda olduğum bazı organizasyonlar nedeniyle hafta içinde
çok fazla bir şey yapamıyorum. ancak hafta sonlarını mümkün oldukça
ailemle geçirmeye çalışıyorum. Sinemaya meraklı bir aileyiz. fırsat buldukça evde ya da sinemada film izlemeye çalışıyoruz. erken kalkan biri
olduğum için hafta sonları arkadaş grubu ile yürüyüş yapma imkanım oluyor. Bu aralar tarih kitaplarına ve dönem romanlarına merak sardım. herhalde televizyon dizilerinin etkisinde kaldım. zaman geçtikçe daha fazla
dizi izler oldum. Yaşlanma belirtisi olsa gerek. CNBC-e’deki Game of Thrones ve Vikingler’in bağımlısıyım. The Big Bang Theory ise bağımlılıktan öte
bir halde. Kafa dağıtmak, bir şeylerin dışına çıkmak istediğim zamanlar
Big Bang Theory’i izlemem yetiyor.

GÜNDEMİN SESİ

Servet Yıldırım… Türkiye’de ekonomi televizyonculuğuyla özdeşleşen CNBC-e’nin Genel Yayın Yönetmeni. aynı zamanda köşe yazarı ve Son Baskı programının da sunucusu. o, bankacı kökenli bir gazeteci.
1964 doğumlu olan Yıldırım, odTÜ’de işletme eğitiminin ardından iş hayatına bankacı olarak atılsa da kariyerini gazetecilikte çizmiş.
reuters’ta muhabir olarak başladığı meslekten 1988’den beri hiç kopmamış. Çeşitli yayınlarda idari görevler ve köşe yazarlığı yaptıktan sonra 2005’te, CNBC-e’nin genel yayın yönetmenliğine atandı. Türkiye’de
ekonomi gazeteciliği ve piyasaların gelişimine tanıklık eden duayen isimlerden olan Yıldırım, 25 yıldır gazetecilik yapıyor. Bunun 14 yılını reuters’te, 11 yılını ise doğuş Yayın Grubu’nda geçirdi. 13 yıl da günlük
gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Şu anda işi gereği ‘internet medyasıyla’ ilgileniyor. Yani mesleği her yönüyle yapmış ve yaşamış bir isim.
Yıldırım, CNBC-e’de parayla ilgilenen, ekonomiyi takip etmek isteyenlerin ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi, haber, yorum, analiz ve
grafiği onlara sunmayı amaçladıklarını söylüyor. Yöneticilik ve sunuculuğun
bir arada yürümesinin zor olduğunu dile getirse de ikisini başarıyla devam ettiriyor. mahfi eğilmez’le beraber sekiz yıldır program yapıyor.
Son üç yıldır ise eğilmez’le beraber Son Baskı programında beraber çalışıyor. Yıldırım’la, kariyerini, sektörü ve ekonomiyi konuştuk.
CNBC-e kanalında nelere öncelik veriyorsunuz?
CNBC de aynı reuters gibi ekonomi ve finans alanında dünyanın önde gelen markalarından biri. doğuş Grubu bu önemli markayı 2000
yılında Türkiye’ye getirerek, hem ticari olarak hem de piyasaların gelişimi adına çok önemli bir adım attı. Krizlerle ve önemli yapısal dönüşümlerle geçen bu 14 yıl boyunca hem profesyoneller, hem de Türk
halkı gelişmeleri CNBC-e’den izledi. CNBC-e’yi sadece bir televizyon kanalı olarak görmek yanlış olur. Burası bir kanal olmanın ötesinde önemli bir bilgilendirme platformudur. işadamları, yatırımcılar, tasarrufu olanlar ya da borç kullananlar, bankacılar, menkul kıymet piyasalarında çalışanlar ve işlem yapanlar, esnaf, ticaret yapanlar yani neredeyse para
ile bir şekilde ilişkisi olan herkes günde en az bir kere CNBC-e ekranına göz atma ihtiyacı duyuyor. Çünkü bu ekrandan sadece, haberler, yorumlar ve programlara değil aynı zamanda petrol fiyatlarından altın
borsasına, Tl/dolar kurundan faiz oranlarına kadar birçok fiyata anlık olarak, hem de hiçbir ücret ödemeden ulaşmak mümkün. aynı anda
son gelişmeleri, uzman ve analist değerlendirmelerini ve siyasetten diplomasiye kadar tüm alanlardaki son dakika haberleri alabiliyorsunuz.
Türkiye’de genel olarak medya sektörünü ve ekonomi
gazeteciliğini değerlendirir misiniz?
Türkiye’de medya sektörünün sorunlu olduğu konusunda nere-
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‘iSmmmo’NuN
faaliYeTleriNi
ÇoK TaKdir
ediYorum’
İSMMMO’nun faaliyetleri hakkında neler düşünüyorsunuz?
ekşi Sözlük’te iSmmmo’yu anlatırken
‘Serbest muhasebeci ve mali müşavirlik mesleğinin yükselen bir trend ile daha da iyiye ulaşabilmesi için çalışan ve çalışmalar neticesinde çok para harcayandır. Smmm odaları arasında her yönden bir numaradır’ diye bir bilgi var. Gerçekten de yönetim muhasebeciliği,
finansal bilgi, danışmanlık ile ilgili üyelerini geliştirmek amacıyla çok etkin ve verimli çalışmalar yapıyor. Savunduğu değerler Türkiye
ekonomisini ve iş hayatını yukarı taşıyacak değerlerdir. Türkiye’deki odalar arasında öne çıkmıştır. Takdir ediyorum. faaliyetlerini beğenerek
izliyor ve faydalanıyorum.
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deyse bir konsensus var. işin ekonomik boyutu henüz oturmuş değil. medya kuruluşlarının
ciddi bir sürdürülebilirlik ve karlılık sorunu var.
reklam pastası çok büyük değil, buna karşın televizyon gibi bazı mecralarda kalabalıklaşma var.
Yani çok da büyük olmayan bir pastayı fazla sayıda kuruluş paylaşmak zorunda. Bu kısıtlamalar
medya kuruluşlarını yaşamak için verimlilik arayışına yani daha az girdi maliyetiyle daha fazla üretim yapmaya zorluyor. operasyonel tarafta
ise Türkiye’nin siyasi yapısı ve yetenek havuzunun
sığlığından kaynaklanan sorunlar bulunuyor. Siyasetçinin medyaya bakışı ve ilişkisi bizde batıdaki kadar ‘olgun’ değil. her ülkede siyasetçi medyayı olumlu yönde etkilemek ister ama
Türkiye’de etkilemenin ötesinde yönetme hatta sahiplenme arzusu var. ekonomi gazeteciliği de bu ekonomik ve operasyonel zorluklardan
payını elbette alıyor. aslında ekonomi gazeteciliği biraz daha özel ve uzmanlaşmış bir alan.
Bu nedenle nitelikli personel ihtiyacı daha fazla. Öte yandan Türkiye’de çok sayıda okul ve mezun bulunuyor ama nitelik sorunu var. Çocuklar okullarından diploma ile çıkıyorlar ama çok
fazla donanımlı değiller.
Ekonomi televizyonculuğunda gelinen noktayı nasıl buluyorsunuz?

Bugün ekonomi televizyonculuğunda
CNBC-e ve ekonomi gazeteciliğinde dünya gazetesi gibi okul haline gelmiş markalarımız var.
medyada şu anda görev yapan pek çok yönetici ya da duayen gazeteci zamanında dünya gazetesinin tedrisatından geçmiştir. aynı şekilde ekonomi televizyonculuğu yapan birçok yönetici,
program yapımcısı, sunucusu mesleğe CNBC-e’de
başlamış ya da kariyerlerinin önemli bir noktasında CNBC-e havası koklamışlardır.
Türkiye’de ekonomi televizyonculuğu
alanında uzun yıllar CNBC-e tek başınaydı. daha
sonra ikinci bir ekonomi kanalı daha uluslararası
bir markayla sektöre girdi. o arkadaşlar da prestijli bir marka ile eli yüzü düzgün bir iş yapıyorlar.
ancak ekonomi televizyonculuğu deyince NTV,
CNN Türk, habertürk gibi haber kanallarının ekonomi kuşaklarını da dikkate almak zorundayız.
Bu nedenle ekonomi televizyonculuğu sadece iki
kanalın bulunduğu bir segment olarak görülmemeli. Türkiye’de sermaye piyasaları derinleştikçe, para piyasaları var oldukça, şu anda yaklaşık 850 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşan
ekonomimiz büyümeye devam ettikçe ekonomi kanallarına olan ihtiyaç devam edecektir.
ekonomi televizyonculuğu paralel dijital
uygulamalar, yeni içerikler, iş dünyası ile işbir-
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likleri ve organizasyonlarla daha değişik bir hal alarak sürecektir. Ölçülmüyor olmak bu kanalların izlenir olmadığı ya da işlevleri olmadığı anlamına gelmiyor. ratinglerde yer almıyoruz, çünkü bizim gibi tematik kanallar hanelerde olduğu kadar işyerlerinde yani ofisler, devlet daireleri, döviz büfeleri gibi sadece haneleri ölçen geleneksel rating ölçümlerinde yer
alamayan yerlerde de izleniyoruz. Paraya yön verenlerin, karar verenlerin izlediği kanallarız bizler. Parayla bir şekilde ilgisi olan herkes bizim potansiyel izleyicimizdir. Bu izleyiciler bizleri sadece televizyon cihazlarından
değil, dijital mecralardan, internetten de izliyorlar.
yan verimlilik artışlarının kaybolmaya başlamasının çok büyük etkisi var.
Günümüzde gelişen teknoloji ve sosyal medya yazılı baBüyümede
sorunumuz var. Büyüdüğümüz zaman ise dış dengede yani ödesını zorluyor? Televizyonlara etkisi nedir?
meler dengesinde sorun yaşıyoruz. ithal bağımlılığı fazla olan bir üretim
Gelişen teknoloji başlangıçta yazılı basın ve televizyonlar için bir tehve ihracat yapımız var. Pazar çeşitliliği ve dinamizm olarak ihracat perdit olarak algılandı. ama yazılı basın özellikle bu durumu bir fırsata nasıl
formansımız fena değil ama sattığımız mallar ‘yükte ağır ve pahada hadönüştürebileceğini gördü. Şu anda yazılı basın teknolojinin getirdiği imfif’ nitelikteki mallar.
kanlarla bir dönüşümden geçiyor. Bu imkanları kullanmaya başladı, içeriği
düşük teknolojili ve emek yoğun mallar yerine, orta ve yüksek tekdaha geniş bir kesime daha düşük maliyetle ulaştırmanın bir yolunu bulnoloji yoğun malların üretimini ve ihracatını artıramadığımız sürece bu sodu. aynı şey televizyonlar için de geçerli. Gelişen teknoloji ile üretim ve ilerunu çözmemiz mümkün olmayacak. o nedenle ar-Ge’yi destekleyecek,
tim maliyetlerini aşağı çekmek mümkün oldu. iletişim teknolojilerinde geişgücü eğitimini güçlendirecek, enerji verimliliğini artıracak, kayıt dışını kalişme bizlere sadece içeriği zenginleştirme imkanı vermekle kalmıyor; aynı
yıt altına alacak yapısal reformları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Görülüzamanda bu içeriği izleyiciye iletmekte kullandığımız altyapıyı geliştirme
yor ki, 2014 bu adımların atıldığı bir yıl olmayacak. Bu belli. Yerel seçimlerin
imkanı da veriyor. mevcut vericilerden analog olarak yapılan televizyon
ve
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı bir yılda bu adımların atılmasını
yayınlarının artık dijital olarak daha yüksek ses ve görüntü kalitesiyle yabeklemek saflık olurdu. Biz yılı yüzde 3 civarında bir büyüme, yüzde 7pıldığı ve interaktif uygulamalarının da mümkün olduğu bir döneme ge7.5 dolayında bir enflasyon, 47-50 milyar
çiyoruz. Yüksek çözünürlüklü yayın yapdolar dolayında bir cari işlemler açığı ve yüzmaya başlıyoruz. Bunlara uygun yüksek çöde 9.8 civarında bir işsizlik oranı ile kazünürlüklü ve akıllı televizyon cihazları ürepatabiliriz. Bu da bizi dünyanın en yüksek
tilmeye başlandı. Bazılarının düşündüğü gibi
enflasyonuna sahip ilk 10, hatta 5 ülkesi
televizyonculuğun sonu gelmiyor, tam akarasında olmaktan kurtarmaz. Cari işlemsine ilk iki evresini tamamladı, yükseliş ve
ler açığında da maalesef yine dış açığı en
olgunluğun bir arada olduğu üçüncü evreyüksek 10 ülkeden biri olacağız. 2014 yılı
sine geçiyor.
genel anlamda ekonomide bir geçiştirme yılı
Türk ekonomisine gelecek olurKariyerinizde bundan sonraki planlarınız
olacak.
2015’i öngörmek ise çok zor. Çünsak; son dönemdeki ekonomi politineler? Kitap yazmayı düşünüyor musunuz?
kü belirsizlikler çok fazla. Cumhurbaşkalarını nasıl yorumlarsınız?
medya o kadar dalgalı ki, bu kaygan zeminde
kanlığı seçimlerinde kimin seçileceği, seTürkiye ekonomisi 2001 yılında uygelecek planları yapmak çok zor. ‘Planım var’ diyen gaçimden sonra ak Parti’nin ve hükümetin yagulamaya başlanan programın etkisiyle çok
zeteci arkadaşlarımı gerçekten kutlarım. Çünkü zoru
pısının ne olacağı gibi önemli belirsizlikler
uzun süreli ve kesintisiz bir büyüme dönemi
gerçekleştiriyorlar. Kitap yazmaya birkaç defa kalkıştım.
var. dışarıyı öngörmek belki daha kolay.
yaşadı. ancak 2008 yılından bu yana büen son mahfi eğilmez ile birlikte 2012’de bir kitap yazaBd merkez Bankası, 2015’te para politiyümenin istikrarsızlaştığını ve son iki yılmaya başladık ama iş yoğunluğu nedeniyle projeyi rafa
kalarında ‘normale dönüşü’ yani ultra düdır da ivme kaybettiğini görüyoruz. Bunkaldırdık. Çocuklarımın medyada çalışmalarını istemem.
şük faizlerin yükseltilmesini konuşuyor
da küresel koşulların etkisi olabilir ama benKızlarımın her ikisi de şu anda çok yönlüler ve dünyadaolacak. Bunun bizde yaratacağı bir şok olace asıl olarak 2001’den sonra sağlanan ve
ki gelişmelerden bana göre daha fazla haberdarlar. Yeni
caktır. 2013 yılının 22 mayıs’ının ardından
yaklaşık 30 çeyreklik o kesintisiz büyüme
teknolojiyi çok iyi ve oldukça yararlı bir şekilde kullanıyaşanalar bunun bir provasıdır.
döneminin yaşanmasında ana rolü oynayorlar. Birçok konuda onlara danışır hale geldim. Bu
yeteneklerini kullanabilecekleri birçok alan var.

ÇoCuKlarım
medYada olSuN
iSTemem
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Yaşamı
borçlandık!
FERİDE AY
Kredi... Günümüzdeki işlevi bakımından sihirli değnek desek yerinde bir benzetme olur. Artık günlük yaşamda en sık kullandığımız sözcükler arasında... Üniversite öğrencisinden çiftçiye, asgari ücretliden kamu
çalışanına, esnaftan işsize kadar toplumun neredeyse bütün kesimleri-
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Borçlanarak yaşamak, kredi ile refah
satın almak ülkemizde neredeyse bir
ülke politikası haline geldi. Öyle ki
2002'den bu yana hem kamu hem
özel sektör hem de vatandaşın
borcu katlanarak arttı. Kısa
süreli de olsa kredilerle
kendimizi zengin
hissetsek de borçlar
psikolojimizi
bozuyor.
Araştırmalara
göre, insanın
borç yükü ile
birlikte
bunalımı da
artıyor.

nin yaşamına giren bu para, bazen çözüm, bazı durumlarda ise tam bir
çıkmaz...
Kişilerin aslında gerçekte olduklarından daha varlıklı yaşamasına olanak veren kredi, kendi kültürünü yaratıyor. Maddi güçlerinin yetmediği şeyleri kredi ile satın alabilen insanlar kendilerini olduklarından
daha zengin hissediyorlar... Taa ki ödeme kabiliyetini yitirene kadar…
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BORÇ GÜDÜMLÜ
EKONOMİ
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HAYALLER KREDİLENDİRİLDİ

Çok değil, bundan 20 yıl öncesine kadar parası olmayanın ne ev ne de
otomobili olabilirdi. İstediği evin parasının yüzde 80'i hazır değilse o evin kredisi çıkmazdı. Para bolluğu ile açıklanan maliyetlerin gerilemesi, krediye erişimi kolaylaştırdı. Örneğin konut kredilerinde peşinat yüzde 25'e birkaç yıl önce
düşürüldü. Dolayısıyla insanlar 10-15 yıllık gelirlerine ipotek koydurduklarında
hayallerindeki evlere taşınabildiler... Hayal ile gerçek arasındaki mesafenin
çok kısaldığı tek alan evler değil elbette. Kredi artık her ihtiyaca uygun olarak tasarlanabiliyor. En yakındaki lüks otomobil bayiine adım atanlar, istedikleri
aracı satın alabiliyorlar... Hangi gelirle, ailenin nasıl geçineceği, çocukların nasıl okutulacağı, kiranın nasıl ödeneceği bayideki satıcının sorunu olmuyor. Onun
sorunu söz konusu otomobil taksitine yetecek kadar para girişi olup olmaması...

BORCUMUZ KATLANDI

Borçlanarak yaşamak, kredi ile refah satın almak ülkemizde neredeyse bir ülke politikası haline gelmiş durumda. Öyle ki 2002'den bu yana hem
kamu hem özel sektör hem de vatandaşın borcu katlanarak arttı. Kamunun
borcu 41 milyar dolardan 111 milyar dolara çıkarken, vatandaşın borcu 6.3
milyar liradan 333.6 milyar liraya ulaştı. Son 10 yılda yaklaşık 3 milyon kişi
de borcunu ödemediği için kara listeye girdi.
Son 2-3 yılda taksit sayısının sınırlandırılması, konut kredilerine paralel ihtiyaç kredilerine erişimin zorlaştırılması gibi önlemler alındıysa da son
10 yıllık eğilime bakıldığında borçlanmanın ciddi biçimde teşvik edildiği görülüyor. Bankacılık sektörünün yurtdışından borç olarak sağladığı kaynaklar,
tüketici kredilerine dönüştü. Tüketici kredisi ve kredi kartlarıyla henüz kazanılmamış gelirler üzerinden borçlanan yurttaşlar, bir anlamda geleceklerini
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Prof. Dr. Erinç Yeldan/ Yaşar
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Türkiye ekonomisi dış borç güdümlü,
ucuz ithalat cenneti ve iş gücü fazlası olan bir ekonomiye dönüştü. Giderek artan dış borç milli gelirden daha yüksek noktaya geldi ve borcu katlanan özel sektör, büyük oranda finansal kuruluşlara borçlandı. Her ne kadar 52 yıllık borç bitiyor, IMF’ye borcu sıfırladık dense de Türkiye ekonomisi borç güdümlü bir büyüme tehlikesiyle karşı karşıya... Türkiye ekonomisinin, geçtiğimiz on
yıl boyunca ayırt edici olan özelliği, büyüme oranı ve dış tasarruf (cari işlemler açığı) arasındaki (pozitif) korelasyonun neredeyse kalıcı olarak
yüksek seviyelere ulaşmasıydı. Borçların finansmanında kullanılan araçların kalitesinin düşüklüğü Türkiye ekonomisi açısından tehlikeyi
büyütüyor. 2012 yılında cari işlemler açığının yüzde 91’i, yani 48,8 milyar doları, net portföy yatırımları girişi ve kayıt dışı sermaye girişi (sözde net hata ve noksanlar) tarafından finanse edildi. Ancak 2010 ve 2011 yıllarında bu belirtilen
araçların cari işlemler açığı içindeki oranı yüzde 40. Portföy yatırımları ve kayıt dışı sermaye
girişine dayanan sıcak para akışı sermayenin hem
en hassas hem de en dalgalı formu...

Borç nedeniyle ne var ne yoksa satan hanehalkları, kredi kartlarını ödeyemeyenler,
evlerini, otomobillerini kaybedenler ve daha birçokları...
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TASARRUF YÖNTEMLERİ

Hedef Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi kurucusu
Uzman Psikolog Nurten Yıldırım Sancak, borcunu kabullenen ve
plan yapanların başarıya ulaştığını kaydediyor. Sancak, özetle şu
önerileri sıralıyor:
l Gerçekçi olmak ve durum neyse onu görüp kabullenmek
gerek. Bunun için gelir gider tablosu ve borçlar bir yerlere yazılarak bütçe hesaplanmalı.
l Gereksiz giderler belirlenmeli; temel ihtiyaçlar dışında
harcama yapılmamalı.
l Tasarruf yöntemleri kesinlikle uygulanmalı. Bazı lükslerden kaçınılmalı.
l Dışarıda yemek yeme konusunda daha dikkatli olunmalı.
l Borçlu olmanın getirdiği sıkıntı, üzüntü, yaşamın tüm yüklerinin omzunda olduğu hissinden uzaklaşmak için yakın kişilerle paylaşım kesilmemeli. Bunun yerine duygusal harcamalar yapmak, yani bu histen kaçmak için bir şeyler alınması uzak durulması gereken bir davranış.
l Gerekli olanla, gerekli olmayan birbirinden ayrılarak temel ihtiyaçlara öncelik verilmeli. Bir süre ısmarlama girişimlerine ara verilmeli.
l Harcarken dengeli ve planlı olmak sorunu hafifletecektir.
Gelir ve gider hesabı yapılarak denge kurulmalı.

DOSYA

BANKALAR TAKİPTE

Vatandaşların ne kadar borca battığını gözler önüne seren
bir başka veri ise “hane halkı borcunun / hane halkı varlıkları’na
oranı. Bu oran 31 Aralık 2010’da yüzde 35 iken 27 Eylül 2013’te
yüzde 42’ye yükseldi. Yani vatandaşların elindeki mal varlığının,
bir başka ifadeyle servetinin yüzde 42’si borç! Hane halklarının
borcunun milli gelire borç oranı da yüzde 12.6’dan son 3 yıl içinde yüzde 17.7’ye yükseldi.
Vatandaş bu kadar borca batınca ödeyemeyenlerin sayısı da
tırmanıyor. Mesela bundan 3 yıl önce tüketici kredisini ödeyemeyen
kişi sayısı 118 bin 590 iken, bu rakam 27 Eylül’de 313 bin 261’e
çıktı. Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı da son 3 yılda
226 binden 437 bine yükseldi. Neticede bankalar; şirketlerden, kurum ve kuruluşlardan, vatandaşlardan vadesi geçmiş olan 27.5 milyar TL’yi alabilmek için icra işlemlerin başlattı.
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ipotek ettirmiş oldular. Bankacılık sektörü de tüketici kredileri ve kredi kartlarını fonlayarak iç tüketimi sürekli canlı tutmuş oldu.

BORÇ PSİKOLOJİSİ

Peki borç psikolojimizi nasıl etkiliyor? Refah içinde yaşamak amacıyla
alınan krediler konusundaki kararlar ne kadar isabetli? Araştırmalara göre,
insanın borç yükü arttıkça bunalımı da buna paralel olarak artıyor. Borçlar, her zaman ve neredeyse her koşulda kişi için büyük sıkıntı kaynağı. Boston Üniversitesi’nde Lawrence Berger tarafından yürütülen “Finansal Güvenlik
Projesi”ne göre bunu sayısal olarak bilmek de mümkün. Bir kişinin borcundaki
yüzde 10 artış, bunalımında yüzde 14’lük bir artışa sebep oluyor. Ancak bunun bazı nüansları da var. Kısa sürede ödenmesi gereken kredi kartı, fatura
ve bir başka kişiden alınan borçlar, insan psikolojisinde daha dramatik sonuçlara yol açıyorlar. Ev ve öğrenim kredisi gibi uzun süre içinde ödenecek
borçların ise bu kadar ciddi etkileri olmayabiliyor. Hatta bu tip borçlara "iyi
borçlar" deniyor.

ÖDEME PLANI RAHATLATIR

Hedef Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi kurucusu Uzman Psikolog Nurten Yıldırım Sancak, borçlu kişilerin hayatına odaklanmaları ve
özellikle sosyal faaliyetlerinde büyük değişiklikler yapmamaları halinde daha
az etkileneceklerini belirtiyor. Sancak, kişinin elinde ödeme planı olmasının önemine dikkat çekerken "Borçlanan kişiler sosyal yaşantılarını korumaya özen göstermeliler. Önceden spor yapıyorsa kişi onu sürdürmeli, sinemaya gidiyorsa aynı şekilde devam etmeli. Aksi halde kısır döngü içine
girilirse işin içinden çıkılması güç bir durum ortaya çıkıyor" diyor. Sancak,
insanı bunalıma itenin aslında borç değil, onu nasıl ödeyeceğini bilmemek
olduğunu kaydediyor. "İyi borçlar"dan ziyade kısa vadeli, hesapsız borçların
insanları sıkıntıya soktuğunu anlatan Nurten Yıldırım Sancak, bundan kaçınılmasının önemine işaret ediyor.
Türkiye'de yapılan araştırmalar da kullanım kolaylığı ve taksit gibi
avantajları olmakla beraber, kredi kartlarının zaten borçlu olan insanların
psikolojilerini olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Bağımsız Eğitimciler Sendikası tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kart kullanıcılarının çoğu
kredi kartı ile aylık gelirinden yüksek harcama yapıyor. Bin 312 kişi üzerinden yapılan araştırmaya göre, kredi kartı kullanmayı seviyoruz, ancak
en büyük dezavantajı gelir gider dengesini bozması. Kart kullanıcılarının
yüzde 40.71’i kredi kartının gelir gider dengesini bozduğunu ifade ederken,
yüzde 22.55’i gereksiz harcama yaptığını söylüyor. Kullanıcıların yüzde 20.64’ü
ise kredi kartı yüzünden “ruhsal çöküntüye" girdiğini itiraf ediyor.

DEPRESYONA DAVET

Çaresizlik hissinin intiharları da tetiklediğini belirten Boğaziçi Aile Danışmanlık ve Psikolojik Hizmetler'den uzman Oktay Topal, "Borçlar zihni ke-
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miren önemli sorunlardan biridir. Para harcama konusunda bazılarımız biriktirici, bazılarımızsa harcayıcıyız. Borçlar suçluluğu tetikleyebilir, depresyona neden olabilir. Borçları gözünde fazla büyütmek ve hiç umursamamak iki farklı uç ve ikisinin önemli etkileri olabiliyor" diyor. Topal, borçlarını fazlasıyla dert eden, hemen çözüm üretemeyeceğini bildiği halde sürekli kendine işkence eden insanların psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek bu gruptaki kişilerin aynı zamanda çevrelerindeki diğer insanlara da zarar verdiğini kaydediyor. Aileleri ve arkadaş çevreleri başta olmak üzere çevreleri ile ilişkilerinin bozulduğunu anlatan uzman Topal, bu süreçte
hiç istenmeyen şeyler yaşanabileceğini, kötü sonlar olabileceğini ifade ediyor.
Borçları hiç düşünmeyen bir kesim olduğunu da söyleyen Topal, sorunu erteleyen, hatta
sürekli görmezden gelenlerin de bütçeleri çok daha fazla açık verdiğinde çözülme noktası yaşandığını,
hayatlarının tümünde kalıcı hasarlara yol açan olaylar yaşanabildiğini ifade ediyor.

İSTİKRAR İÇİN BORÇ!

MART-NİSAN 2014

Piyasalardaki olası dalgalanmalar ve nakit ihtiyacının artması vatandaşı ve küçük işletmeleri spot kredilere yönlendirdi. Vatandaş
kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak kullandığı spot kredi miktarını 2014’ün ilk 3 ayında bir önceki
yılın aynı dönemine göre TL bazında yüzde 849,
döviz dahil toplamda ise yüzde 156,30 artırdı. Geçen yıl TL bazında 911 milyon liralık kredi kullanılırken bu yıl rakam 8 milyar 649 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde TL ve yabancı
para kullanımı da 4 milyar 25 milyon liradan
10 milyar 316 milyon liraya ulaştı.
Ekonomistler spot kredilerin kullanıcıya zaman kazandırdığını belirtiyor. Bu tür kredilerde faiz ve masrafın anapara ödemesiyle
birlikte vade sonunda ödenmesinin önemli bir
avantaj oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Bu tür
kredilerin bir diğer avantajı ise kredi tutarı, vade
ve faiz oranının kullanım tarihinde belirlenmesi ve vade sonuna kadar değişmemesi
olarak sıralanıyor.

DOSYA

Ülkedeki borç seviyesini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, son 10
yılda borç rekorları kırıldığını belirterek, AKP’nin kendi istikrarı için halkı borca mahkum ettiğini savunuyor. Buna göre AKP hükümetinin iktidara geldiği 2002 yılının sonunda 2 milyar liranın altında bulunan toplam tüketici kredileri, aradan geçen sürede tam 125 kat artarak bu yılın ocak sonu itibariyle 249.5 milyar liraya ulaştı. Tüketici kredilerinin 111 milyarını konut, 8.4
milyarını taşıt kredileri, yaklaşık 130 milyarını ise diğer krediler oluşturuyor. 2002 sonundan bu
yana tüketici kredileri içinde en hızlı artış yaklaşık 417 katla konut kredilerinde yaşandı.
Oran, bireysel kredi kartı borcundaki artışa da dikkat çekiyor. Verilere göre, aynı dönemde
bireysel kredi kartı borçları 4.3 milyar liradan 84.1 milyar liraya yükseldi. Oran, “Böylece tüketici
kredileri ile bireysel kredi kartı borçlarının toplamından oluşan hane halkı toplam borç yükü, AKP
döneminde 52 kat büyüyerek 6.3 milyar liradan 333.6 milyar liraya ulaştı” diyor.

ESNAF SPOT
KREDİLERE
YÖNELİYOR
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RENKLİ YAŞAM

Akrabalık
ilişkilerini
kulüple
canlandırıyor
Toplumda her geçen gün azalan
akrabalık ilişkileri meslek mensubu
Salih Doğruyol’u yeni bir proje
geliştirmeye yönlendirdi. İşe kendi
akrabalarından başlayan Doğruyol,
akrabalarının devamlı bir araya
geldiği bir kulüp kurdu. Bu kulübün
diğer ailelere de örnek olması
hedefleniyor.
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AYŞEGÜL EMİR
Salih Doğruyol, kendini farklı alanlarda geliştiren, değişik uğraşıları olan, sosyal faaliyetlerde bulunan meslek mensuplarından biri.
Onun yaptığı ise bugüne kadar duyulanların
ötesinde bir girişim. Toplumumuzda her geçen
gün köyden kente göç ve şehirleşmeyle beraber
unutulan akrabalık ilişkilerini yeniden canlandırmak için harekete geçti. İşe kendi akrabalarından başlayan Doğruyol, kısaltması
A.S.S 2010 olan Akraba Sosyal Sorumluluk Projesi’ni hayata geçirdi.
Salih Doğruyol aslen Ardahanlı. 1979 yılında Posof’un Baykent köyünde doğdu. Sekiz
çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak
dünyaya geldi. İlköğrenimini Baykent Köyü İlkokulu, ortaöğrenimini Aşıkzüzali Ortaokulu’nda tamamladı. Lise öğrenimi için 1992’de
İstanbul’a geldi.
1995 yılında eğitimini Bakırköy Ticaret
Meslek Lisesi’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde ise İşletme Bölümü’nü bitirdi. Liseyi bitirir bitirmez amcasının muhasebecilik bürosunda çalışmaya başlayan Salih Doğruyol, 20 yıldır sektörde hizmet veriyor. 2006 yılında serbest muhasebeci, 2009 yılında mali müşavir oldu. Babası çiftçi olan Doğruyol, birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif görev alıyor. Halen Posof İlçesi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi...

DOĞRUYOL GENÇLİK KULÜBÜ
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DEĞİŞEN
KANUNLAR
ZORLUYOR

20 yıllık meslek mensubu olan Salih Doğruyol, son dönemde mesleğin gelişimine de tanıklık edenlerden. Doğruyol,
mesleğin gelişimiyle ilgili şunları anlatıyor:
“İnternet ve dijitalleşmeyle beraber işler
daha pratik hale geldi. Meslekte standartlar
oturdu ancak son dönemde çok sık değişen
kanunlar, mevzuatlar meslek üzerine çok
fazla angarya denilebilecek işleri yığdı. Meslek mensupları mükellefle vergi memuru
arasında kalıyor. Aslında mükellefler bunun çok farkında değil. Gidişat da bir yandan güzel, standartlar oturuyor. Ama sektörde artık uzmanlaşmak gerekiyor. Tek başına girişimlerin iş yapması çok zorlaştı. Benim dışımda, kardeşim de mali müşavir
oldu. Şu anda ofiste üç mali müşavir çalışıyoruz. Üç kişi olmasak devam ettirmek
çok zor. Çok çalışma gerektiren bir iş
kolu haline geldi. Tatil yapamayan meslek
mensupları var.”

RENKLİ YAŞAM

Ardahan’ın köyünde yetişen Salih Doğruyol, şehre gelince akrabalık ilişkilerinin
bozulmasını ve insanların birbirinden kopuk
olmasını yadırgamış. İş yoğunluğunun ve şehirleşmenin insanları yabancılaştırmasının
önüne geçmek için kaynaştırma işine ilk önce
kendi akrabalarından başladığını anlatıyor.
Yakın akraba olsa da pek çok gencin dayısını, amcasını, teyzesini tanımamasını önemli sorun olarak gören Doğruyol, ilginç bir oluşuma imza attı. Türkiye’de ilklerden sayıla-

bilecek akraba birliği kurdu. Doğruyol Gençlik Kulübü’nde genç, yaşlı 30’a yakın akrabasıyla devamlı iletişim kuruyor. Kulüpte akrabalarının bir araya gelmesi için de çeşitli etkinlikler düzenliyor. Doğruyol, etkinliklerle ilgili “Halı saha futbol müsabakası, piknik
turları, üç ayda bir her akrabanın evinde gençlik toplantıları, iftar yemekleri, tarihi ve turistik
yerlerin ziyareti, kahvaltı organizasyonu, sabah koşusu, evlenen gençlere eğlence gibi etkinlikler düzenliyoruz” diyor. Bu faaliyetlerden sonra akrabalık ilişkilerinin daha da
güçlendiğini belirten Doğruyol, “Özellikle
belli bir yaşın üzerindekiler durumdan çok
memnun. Gençler de akrabalarını daha iyi tanıyıp daha çok sahip çıkıyor. Bu etkinliğin örnek alınabileceğini düşünüyoruz. Bütün meslek mensuplarına da tavsiye ediyorum” diye
konuşuyor.
Günümüzde akraba olanların birbirlerinden çok uzak ve kopuk yaşadıklarını ve yeni
genç neslin neredeyse kendi akrabalarını tanımadığını vurgulayan Doğruyol, şunları söylüyor: “Başta kendi akrabalarım olmak üzere insanları bir arada tutma konusunda bir proje geliştirmeye karar verdim. Kişisel gelişimle ilgili okuduğum bir kitap bu projeyi geliştirmede bana esin kaynağı oldu. 1 Mart
2010’da ailemizin en büyüğünün evinde tüm
gençleri bir araya toplayıp kulübü kurduk. Tüm
akrabalarımıza üye kartı da oluşturdum.
Hepsi kartlarını gururla taşıyorlar. Başta bana
‘böyle şey mi olur mu’ diye karşı çıkanlar oldu.
Ama zamanla herkes kabullendi. Herkes ilgi
duydu ve takdir etti. Projemiz başkaları tarafından da örnek alınıyor. Facebook Grubu da
kurduk. Eski akrabalık ilişkilerini canlandırdık.”
Doğruyol’un bundan sonraki hedefi, akrabası olan gençlerinin memleketlerini ve
köylerini tanımasını sağlamak. Bunun için de
köyleri Baykent’e bir gezi düzenlemek istiyor.
Zor bir coğrafyada olan köylerinin göçle boşaldığını gençlerin buralara sahip çıkması gerektiğini kaydediyor.
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‘Kadın rolleri
derinlikli
değil’
Sinemada başrol oynadığı ilk filmde ‘en
iyi kadın oyuncu’ ödülünü kazandı,
İpek Türktan. Ancak bu ödülün arkasında
tiyatrodan televizyona uzanan bir
oyunculuk serüveni var. Türktan ile kadın
rolleri ve oyunculuğu üzerine konuştuk.

YAŞAM’IN PORTRESİ

BANU BOZDEMİR
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İpek Türktan, ODTÜ’ye biyoloji okumak için girdiğinde gönlünü oyunculuğa kaptıracağını bilmiyordu. Ancak okulda katıldığı ODTÜ
Oyuncuları Topluluğu, onun kariyerinin yönünü çizdi. Biyoloji okumayı bırakıp Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’ne giren Türktan, 2005 yılında mezun oldu.
Tiyatro ile başladığı oyunculuk yolculuğunu, televizyonda Leyla ile Mecnun dizisinde rol alarak sürdürdü. Türktan, sinemaya ilk adım attığında
ise ilk başrolünü bir ödülle taçlandırdı. Yönetmen Ramin Martin’in Kusursuzlar filminde Lale rolüyle başarılı bir performans sergileyen Türktan, Malatya Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü kazandı. Oyuncu İpek Türktan ile kadın rolleri, gerçek hayatta ve karakterlerde kadın olmak üzerine konuştuk… Sinemada az olan kadın karakterlerin sahici ve derinlikli olmasının önemli olduğuna değinen Türktan, sadece soyunmanın mahrem sayılmasına karşı, “İnsan ağlarken
de mahrem olabilir” diyor…
Sinemada ilk başrolünüz ve ödül kazandınız. Kusursuzlar
filmine nasıl dahil oldunuz?
Bir şekilde senaryodan ve Ramin’in (Matin) çekeceğinden ha-
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SAHNE TOZUNU YUTTU
İpek Türktan, 2005'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Drama ve Oyunculuk Bölümünü bitirdi. Ankara 'Öteki Tiyatro'da çeşitli oyunlarda oynadıktan sonra İstanbul'da Oyun Atölyesi'nde 'Hırçın Kız'da (The Taming Of The
Shrew) oynadı. DOT Tiyatrosun’da Mark Ravenhill'in 'Shopping And F***ing' oyununda
yönetmen yardımcılığı yaptı. Aksanat Yeni Ku-

le’nin üzerinde oldu. Yanlış anlaşılma olmasın ama
Lale’nin ödül almasının nedeni de buydu aslında. İki kadın karakterin ödülü alması gerektiğini
düşündüm.

şak Tiyatrosu'nda 'Ben Patronum' oyununda oynadı. Oyunbaz Tiyatrosu’nda Martı'da
(The Seagull) rol aldı. TRT'de yayınlanan 'Leyla ile Mecnun' dizisinde rol alan oyuncu ayrıca 2011'de Münih Festivali'nde sahnelenen
Alman Türk ortak yapımı 'Çarpma' projesinde
yer aldı. En son Kusursuzlar filmiyle karşımıza
çıkan oyuncu rolüyle, Malatya Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı.

Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum,
katılıyorum. Bireysel olarak verilen ödüllerde de
bir şeyi paylaşıyorsun. Esra gibi bir oyuncu karşımda olmasa bunu yapamayabilirim ben. Or-

YA Ş A M ’ I N P O R T R E S İ

berim vardı. Sonra seçmeler oldu, Yasemin karakteri aranıyordu, (filmin diğer kadın karakteri)
önce oyunlara gidildi Esra’yı izlediler. (Bezen Bilgin) Yasemin bulundu, sonra onun üzerinden küçük bir deneme çekimi yapıldı, ben de o süreçte dahil oldum.
Peki Lale, sizin için doğru rol mü?
Yasemin olmak ister miydiniz?
Tiyatroda çok çeşitli rollerde oynadım. Böyle depresif bir karakteri ilk defa oynuyorum. O
yüzden memnunum.
Filmin hazırlık ve çekim sürecinden
bahseder misiniz?
Öncesinde yönetmenle uzun uzun konuşmak çok rahatlatıcı oluyor. Karşılıklı bir
araya gelip karakterin analizini yaptık, hatta Ramin’in teklifiyle bir psikologla çalışıp, başına böyle bir şey gelen karakterin nasıl tepkiler verdiği üzerine tavsiyeler istedik. Normal yaşamsal
faaliyetlerinde bile ne gibi tepkiler verir üzerine bir çalışma yaptık. İşin güzeli bir araya geldiğimizde çok az konuda birbirimizi ikna etmemiz
gerekti. Güzel bir çalışma süreci oldu. Psikologla çalışma süreci, her karakter için yapılabilir mi
bilmem ama bu filmde iyi çalıştı, iyi işledi. Güzel bir teklifti.
Birbiriyle anlaşan ama gerilim noktaları fazla iki kardeşin hikayesi Kusursuzlar. Gerilimi tırmandırmak için erkeklerin varlığını kullanmalarını siz nasıl
karşıladınız oyuncu olarak?
Lale karakterini canlandırırken hiçbir zaman cinsel anlamda bir rekabet düşünmedim. Birbirlerinin işlerine burunlarını sokma durumunda, Yasemin’in sürekli kardeşimi koruyacağım diye
Lale’nin hayatına müdahil olması Lale’de bir bıkkınlık yaratıyor. Yasemin benim fikrim tabii, Lale’yi komşuyla giderken görünce onun hırsıyla
gidip bir erkekle beraber olmuyor, onun yaşadığı büyük travma var arkasında. O travma sonucunda bir erki öldürme hırsı var. Filmin sonunda
geriye bakıp düşünüldüğünde kabin sahnesi belki daha anlaşılır hale gelir.
Evet ama seyircinin gözü de daha çok La-
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“MÜZİKLE DE
UğRAşıYOR”

YAŞAM’IN PORTRESİ

İpek Türktan’a oyunculuk yapmasa ne
iş yapacağını soruyoruz. Bu sorunun yanıtının kendisinde büyük bir boşluk yarattığını
söylüyor. Ardından da şu bilgileri veriyor:
“Oyunculuk yapmasam belki şarkı söyleyebilirim. Belki Türk Sanat Müziği ile başka alternatif bir şeyleri karıştırmaya çalışırım ve
herhalde sokakta müzisyenlik yaparım.
2008’den beri Üsküdar Musîki Cemiyeti’ne
gidiyorum. Repertuvarımı geliştireyim; nazariyat, usul öğreneyim diye... Bir de uzun
zamandır klasik kemençe çalmak istiyordum.
Ona başlamak için de vesile olsun” diye keman aldım ama bir kenarda duruyor.”
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taklaşa bir şey oluşturuyoruz.
Toplumda belirli şeyleri insanların gözüne
sokabilmek için kadın unsurunu öne çıkarmak zorundayız. Sizin filminiz de sonuçta bunu yapan
filmlerden biri. Bununla ilgili bir yorum yapmak
istiyor musunuz?
Genlerimizde kodlu bazı şeyler. Yaşamasak bile
biliyoruz. Ve bu yansıyıveriyor; ruhuna yansıyor, bedenine yansıyor. Ve su yolunu buluyor ve fışkırıyor oradan…
Baskıya karşı tepki verememenin şiddetiyle tam da tarif edilemeyen bir çığlık çıkıyor bedenden.
Peki oyunculukta sınırlarınız var mı?
Sınırları var mı bilmiyorum ama Esra’nın söylediği güzel bir şey var. Mahremiyeti hep soyunmak olarak düşünürler. Sevişmek, öpüşmek mahrem ama bazen
ağlamak da mahrem. Bana filmin son sahnesi mahrem
bir sahne gibi geliyor. O halini bütün insanların görüyor
olması da mahremiyettir. Aslında geniş bir yelpaze. Yüz
kişinin önünde ağlayarak başka bir duyguyu ortaya çıkarıyorsun, derinlerde yaşadığın şeyi ortaya çıkarıp insanlarla paylaşıyorsun. Bence sınır diye bir şey yoktur
oyunculukta.
Bu rolün etkileri oldu mu üzerinizde?
şu an öyle bir şey olmadı ama tesadüfen dublajda kısmetim açıldı. Ama daha rolün etkileriyle ilgili bir
şey olmadı. Ama oyunculuk anlamında kendime güvenim arttı diyebilirim. Biraz daha hafifledim, oyunculuğun bir yükü vardır o hafifledi, kaygılarım biraz daha
azaldı diyebilirim.
Sinemamızda kadın rollerinin ağırlıklı olmadığı söylenir. Kusursuzlar iki kadın üzerinden
dönüyor, onların ağırlığı var. Siz kadın rolleri üzerine neler söyleyeceksiniz?
Sorun kadın ya da erkek filmi, rolü değil.
Önemli olan rolün derinlikli ve sahici olması. Kadın karakterlerinin bir tipe indirgenmesi, oyuncuları zorlayan
bu. Yasemin şöyle de çizilebilirdi: Güzel ve alımlı Yasemin. Oraya sadece güzel ve alımlı bir tip koyarsın olur
biter. Ama öyle değil. Oradaki derinliği yaratan hem senarist, hem de o derinliği işleyen oyuncu ve yönetmen.
Her yanını görebildiğini karakteri oynamak oyuncu için
büyük mutluluk. Ancak maalesef sinemamızda kadın rolleri derinlikli değil; erkek rolleri ise daha derinlikli…
Oyunculukla özellikle de tiyatro ile yolu-
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İpek Türktan, ‘Kusursuz’daki rol arkaaşı
Bezen Bilgin ile...
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Çok az küçücük bir rol olduğu için belki de anlayamadım. Haftada bir gittiğim, bir iki saatimi alan bir işti. Üç sezon sürdü ama çok az haşır neşir
olabildim kamerayla ve set ortamıyla. Ama sinema filmi ortamı, özellikle tiyatro ortamıyla karşılaştırabilirim, bence bambaşka. Bambaşka bir disiplin. Her gün başka bir şeye şaşırıyorduk Esra'yla (Esra Bezen Bilgin)
Oyunculukta kendinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz?
Çok okuyorum. Gözlem yeteneğimin de bu sayede çok geliştiğini düşünüyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar hayranıyım. Onu kendi dilinden okumak kadar güzel bir şey olamaz, bu açıdan çok şanslıyız. Mesela Dostoyevski’yi de ana dilinden okumak isterdim. İngiliz edebiyatını çok seviyorum.
Lawrence Durrell, John Fowles, Alasdair Gray... Sonra, Ursula K. Le Guin...
Proust’u çok seviyorum. Ahmet Hamdi de çok sever onu.

YAŞAM’IN PORTRESİ

nuz nasıl kesişti?
ODTÜ’de biyoloji okumak için Ankara’ya gittim. Okulda hemen iki
topluluğa girdim. Biri kuş gözlem topluluğuydu, biri de ODTÜ Oyuncuları’ydı. Ben biyolojiyle ilgili pek bir şey yapamadan ODTÜ oyuncuları beni
aldı götürdü. Üç sene ODTÜ’de kaldım, sonra Bilkent’te ‘tiyatro’ bölümüne başladım. Okul bittikten sonra İstanbul’da Oyun Atölyesi’nde ‘Hırçın Kız’ın
seçmeleri vardı. Zaten İstanbul’a da gitmek istiyordum ve seçmelere katıldım. Oyun Atölyesi’nde oynadığım sırada Oyunbaz’la da dört sene Çehov’un Martı’sını oynadık.
Sinema ve dizi çekmek arasındaki farklar sizce nedir?
Dizide pek bir şey anlamamışım. Daha hızlı, daha çabuk yetişmesi gereken bir program var. Yine de çok şanslıydım, harika bir setteydim.
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İş hayatında tam
bir başarı için etkili
bir çevre edinmek
şart görünüyor.
Ama ağ oluşturmak
sadece
başkalarından çıkar
sağlamak amaçlı
görülmemeli. Buna
zaman harcamak
ve üzerinde
çalışmak gerekiyor.
İşte çevre
edinmenin püf
noktaları…
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GAYE DELEN

Çevre
edin
başarılı ol

Çevre edinmek iş hayatında başarının yollarından biri. Güçlü bir çevre, profesyoneller için yükselme
ve daha iyi bir iş şansı yaratması yanında firmaların
da yeni fırsatları yakalamalarını sağlıyor. İş hayatında tam bir başarı için etkili bir çevre edinmek şart görünüyor. Farklı meslek gruplarından kişiler tanımak,
onlarla düzenli iletişim kurmanın, sosyal hayata da zenginlik kattığı yadsınamaz bir gerçek. Ama ağ oluşturmak sadece başkalarından çıkar sağlamak amaçlı görülmemeli. Burada karşılıklı paylaşım öne çıkıyor. İş
hayatında sermaye kadar insan ilişkileri de çok önem
taşıyor.

ÇEVRE ZAMANLA OLUYOR

DP Danışmanlık ve Pazar Araştırması şirketinden
Duygu Eren, çevre edinmenin doğru insanları tanımak
anlamına geldiğini belirterek, “İnsanlar tanıştıkları her-

kesle iletişim kurabilir ancak çevre edinmek bunun ötesinde ilişki kurmakla ilgili. Bu zaman harcanması gereken bir konu. Tanıştığınız kişilere önce kendi networkunuzu açabilirsiniz. Hangi konuda yardım edebilirim
diye düşünüp bu şekilde hareket etmek önemli. Karşıdakine bir şey satmaya, reklam yapmaya kesinlikle
çalışmamak gerekir. Çevre edinmek zamanla, beraber
vakit geçirerek olur” diyor.
İyi bir çevre edinmek için de stratejik davranış
içine girmek gerektiğini dile getiren Eren, “Eğer siz düzgün ve başarılı işler yapıyorsanız ve karşılık beklemeden
insanlara yardım ediyorsanız ‘iyi çevre’ zaten sizinle
beraber vakit geçirmek, iş yapmak için gelir. İş hayatındaki insanların mutlaka sivil toplum kuruluşlarında
yer almaları gerektiğine inanıyorum. Gönül birliğiyle,
beraber hareket edeceğiniz farklı sektörlerdeki kişilerle
proje üretmek ve aynı çatı altında olmak zaten zorlama olmadan çevre sahibi olmanızı sağlar” diye anlatıyor.
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Çevre edinmede sektörlere göre fark
bulunuyor mu? Eren, hangi sektörde olursa olsun insanların benzer ihtiyaçlara sahip
olduğunu vurguluyor ve ekliyor: “Herkesin
değerli yönleri ve uzmanlığı var. Bilgiyi paylaşmanın insanlara daima doğru insanları
ve iyi çevreleri getireceğine inanıyorum. Sadece bazı sektörlerin diğerlerine oranla daha
kapalı olduğuna inanıyorum. Bu kişilikle de
alakalı. Bazı insanlarla iletişim kurmak daha
zordur” değerlendirmesini yapıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALI
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ÇEVRENİZİ GENİŞLETMEK İÇİN
ŞUNLARI YAPIN

l Hemen başlayın: Bu iş zaman
ister. Çevrenizdekilerle uzun sürecek sağlıklı bağlantılar kurun. İşe en yakınlarınızdan başlayın.
l Tanışmak istediğiniz kişileri belirleyin: Onlarla nerede, nasıl tanışabileceğinizi araştırın ve planlı bir şekilde orada olun.
l Kaliteli sohbet etmeyi öğrenin: Kendinizle ilgili hikaye anlatın. Gündem
hakkında her zaman bilgili olun.
l Mutlaka kartınız olsun: Bir
işe başlamadıysanız bile tanıştıktan sonra bırakacak kartvizitiniz olmalı. Mesleğiniz veya bitirdiğiniz bölümü yazıp bastırabilirsiniz.
l Toplantılara hazırlanın: Nerede, kimler katılıyor, kim davet etti, ne giymeli,
kimlerle tanışmak istiyorsunuz, tanıdıklardan kim
var, öğrenin. Konu açıcı espri ve hikaye toplayın.
l Karşınızdakini dinleyin: Sürekli konuşan siz olmayın.
l Sürekli aynı kişi ve grupla
olmayın: Bir toplantıda mutlaka yeni birileriyle tanışmak için çaba harcayın.
l Sürdürülebilirliğin yolunu
bulun: Sadece tanışmış olmak, ilişkide oldu-

ğunuz anlamına gelmez. Onu takip edin, onun
için yapabileceğiniz herhangi bir şey varsa yapmaktan çekinmeyin.
l Aktif olun: Profesyonel organizasyonlarda görev alın.
l Kişisel web sitenizi kurun: İlgi duyduğunuz alanlarda fikirlerinizi paylaşın.
l Kişisel markanızı oluşturun: Başkalarının sizi tavsiye etmesini hedefleyin. İyi olduğunuz alanı nasıl faydaya dönüştürürsünüz? Bunu doğru kişilerin bilmesini nasıl sağlarsınız?
l Çeşitliliğe önem verin: Kişi sayısından
çok, farklı kişilerin olmasına dikkat edin.

KARİYER

Network yani ağ kurmada sürdürülebilirlik de çok önemli. Duygu Eren, şunları
söylüyor: “Tanıştığınız insanlarla diyalogunuzu geliştirmeniz gerekir. Karşınızdakine
beklentisiz yardım etmek, kendi ağınızı açmak değerlidir. Ne alabilirim veya ne satabilirim düşüncesindeki insanların iyi çevre edinebileceklerine inanmıyorum. Kişilerin
keşfettiği ortak yönler, birbirlerini daha iyi
anlamalarına ve yakınlaşmalarına sebep olacaktır. Ağ kurarken insanlarla tanıştığınız
her ortamda sadece konuşmayın, aynı zamanda deneyim aktarın. Karşınızdakine deneyim aktarmak sizin güçlü yönlerinizi de
ortaya çıkaracaktır.”
Çevre edinmek için son dönemin en
popüler alanı ise sosyal ağlar. Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram tanışılan kişilerle
iletişimi ilerletmede kullanılan önemli mecralar haline geldi. Bu platformlar adeta ikinci hayatımız oldu. Eren, “İstediğimiz kişilere
ulaşmak ve kendimizi ifade etmek için sosyal medyadaki profilimizi nasıl kullandığımız
ve duruşumuz son derece önemli. Hem eskiden tanıdığımız ama zaman içinde koptuğumuz kişileri sanal dünyada tekrar bulmamız hem de yeni tanıştığımız kişileri kendi çemberimize almamız açısından sanal dünyada networking önem taşıyor” diyor.
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EĞİTİM

Haydi çocuklar kampa
Büyük kentlerde çocukların
oyun alanlarının kısıtlı
olduğu düşünüldüğünde yaz
okulları ve yaz kampları
aileler için iyi bir seçenek.
Kamplar sayesinde çocuklar
ve gençler eğlenceli
aktivitelerin yanı sıra yeni
bir dünyanın farkına
varıyor; liderlik, sorumluluk
alma, görev paylaşımı ve
sorun çözme gibi becerilerini
geliştirme fırsatını yakalıyor.
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CAN KIZILDAĞ

Eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle
birlikte aileler, çocuklarının tatil dönemini nasıl değerlendirecekleriyle ilgili plan yapmaya ve
alternatifleri değerlendirmeye başlıyorlar. Özellikle büyük kentlerde çocukların oyun alanlarının kısıtlı olduğu düşünüldüğünde yaz okulları ve yaz kampları pek çok aile için iyi bir seçenek olarak görülüyor. Yaz okulları ve kampları çocukların hem sosyal hem bilişsel hem de
fiziksel gelişimleri için faydalı. Ancak yaz kampı tercih ederken "titiz" davranmakta fayda var.
Kamp seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları
İSMMMO Yaşam Dergisi okuyucuları için araştırdık.
Yaz okulları ve kampının, çocukların ve

gençlerin fiziksel aktivite ihtiyaçlarını karşıladığına dikkat çeken Geleceğin Yıldızları Yaz
Kampları Genel Müdürü Osman Gözet, bu
kampların çocukların yaratıcı ifadeler geliştirmeleri ve toplum içine katılmaları için uygun koşulları sağladığını söylüyor. Yaz kamplarının eğlenceli olduğu kadar ekip ve arkadaşlık ruhu aşıladığını da kaydeden Gözet, çocuğun kendi ayakları üzerinde durmasını sağladığını belirtiyor.

ÖNEMLİ KRİTERLER NELER?

Ebeveynlerin kamp seçiminde bazı noktalara dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Gözet, öğrencilerin keyifli ve faydalı bir kamp tecrübesi yaşayabilmeleri için, öncelikle öğrencinin ilgi alanı ve ailenin kamptan beklentisinin
belirlenmesinin önemine dikkat çekiyor. Kam-
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pın içeriği hakkında ailenin hemfikir
olmasının ardından bu programı sunan
kurumların incelenmesi gerektiğini
belirten Gözet "Kurumların yöneticileri,
tarihçesi, kampçılık tecrübesi, kamp
programının içeriği, kampların yapıldığı tesislerin konumu ve konforu
incelenmesi gereken önemli kriterler
arasında yer alıyor. Kampa ulaşımda
ve geziler sırasında kullanılan araçların
seçimi, kampta sunulan sağlık hizmetleri ve sağlık sigorta kapsamı ailelerin kamp seçiminde göz önünde bulundurması gereken diğer önemli
noktalar. Mutlaka, her öğrenciye ve aileye uygun bir kamp mevcut; önemli
olan ailelerin biraz zaman ayırıp
araştırma sırasında hassasiyet göstermeleri" diyor.

7 YAŞINDAN İTİBAREN UYGUN
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Beden eğitimi öğretmeni ve yüzme antrenörü Volkan Özbilen de yazın çocukların bilgisayar-televizyon başında olması veya sokakta arkadaşlarıyla amaçsız vakit geçirmesi yerine sporla dolu güvenli bir ortamda eğitim almalarının önemine dikkat çekiyor. Özbilen, "Basketbol, voleybol, tenis, futbol, yüzme, masa tenisi, badminton, drama, satranç başta olmak üzere yaz spor
okullarında bir çok etkinlik dersi bulunur; önemli olan bu derslerin branş hocaları tarafından verilmesidir. Aksi takdirde çocuklarımız eğitim almak yerine gün boyu oyalanmaktan başka bir şey
yapmazlar. Çocuğunuzu göndereceğiniz kurum acaba yeterince organize bir program yürütüyor
mu? Gruplardaki öğrenciler ve etkinlik sırasında bir arada bulunan çocuklardaki yaş farkı büyük
önem taşır. Bu grupların karıştırılmaması için düzenli bir program ve saat uygulaması gerekir. 56 yaş grubu, 7-8-9 yaş grubu, 10-11-12 yaş grubu, 13-15 yaş grubu ayrı değerlendirilmeli farklı;
gruplarda veya farklı zaman dilimlerinde etkinliklere katılmalı" diyor.

EĞİTİM

Çocuk ve gençlerin kamp programları dâhilinde spor, sanat, lisan ve
liderlik gibi konularda uzman eğitmenlerden dersler aldığını vurgulayan
Gözet, "Kamplar sayesinde çocuklar ve
gençler, yeni bir dünyanın farkına varıyor; liderlik, sorumluluk alma, görev
paylaşımı ve sorun çözme gibi becerilerini geliştirme fırsatını yakalıyor.
Çocuklara arkadaşlık ve ekip ruhunu
aşılayan kamplar, aynı zamanda sağlıklı iletişim kuran gençler yetiştirmeyi
amaçlıyor" ifadelerini kullanıyor.
Araştırma ve gözlemlerine dayanarak 7 yaşından itibaren her çocuğun planlı-donanımlı eğitmen gözetiminde yatılı kampları rahatlıkla ve
keyifle tamamladığını söyleyebileceğini anlatan Gözet, ilk kez katılanlar
için 2 haftalık kampın uygun olduğunu
ancak aile ve çocuğun talebine göre
kamp süresinin uzatılabileceğini belirtiyor.

SPOR VE GÜVENLİ
ORTAMI TERCİH EDİN
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SAĞLIK

Mide kanamasına dikkat!
Mide kanaması kadınlardan çok
erkeklerde görülüyor. Yaş ilerledikçe
kullanılan ilaçlar mide kanamalarını
tetiklerken, baş dönmesi, göz
kararması, ayakta zor durma, halsizlik
ve bayılma kanamanın en önemli
habercileri olarak biliniyor.
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GÜLŞEN KANDEMİR

Midemde yanma var; ne yesem mideme dokunuyor; midem ağrıyor… Birçok insandan duyduğumuz bu yakınmalar mide rahatsızlıklarının en önemli habercisi… Mide rahatsızlıkları içinde en korkulanıysa şüphesiz mide kanaması. Ülkemizde her yıl hastanelere başvuran 100 bin kişiden yaklaşık 100’ünün mide kanaması geçirdiği saptanmış durumda. Yapılan araştırmalara göre, mide kanamaları erkeklerde kadınlara göre daha yüksek oranda görülüyor. Yaş ilerledikçe kalp,
böbrek, romatizmal ve eklem hastalıkları ve bunlara bağlı ilaç kullanımı artıyor.
Bu durum mide kanamalarını da artırıyor.
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Mide kanamaları yüzde 40 oranında mide ülserlerine bağlı gerçekleşiyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Özdal
Ersoy, “Mide kanamaları önemlidir çünkü bu kanamaların yarısı yoğun ve
şiddetli kanamalar şeklinde olabilir. Ayrıca yüzde 5-10 civarında da ölüm
riski taşırlar” diyor. Ersoy’un verdiği bilgiye göre, mide ülserleri dışında mide
kanamasına yol açan diğer sebepler arasında, erozyonlu gastritler, alkol
kullanımı, özofagus ve mide varisleri, özofagusta oluşan yüzeysel yırtıklar, stres ülserleri, mide tümörleri ve damar genişlemeleri yer alıyor.
Peki bir kişinin ani ve çok miktarlı mide kanaması geçirdiği nasıl anlaşılır? Burada beş temel belirtiye dikkat etmek gerekiyor. Bunlar; baş dönmesi, göz kararması, ayakta zor durma, halsizlik, bayılma ve şok. Kanama nedeniyle hasta taze kan kusabildiği gibi kusması kahve telvesi gibi
kahve renkli olabiliyor. Dışkının siyahlaşması ve yumuşaması gibi yakınmalar da ortaya kanama sırasında ortaya çıkabiliyor.

BUNLARI YAPMAYIN
Mide kanaması geçiren kişiye ne yapılması kadar ne yapılmaması
gerektiğini de bilmek gerekiyor. Mide ağrısının da eşlik ettiği mide kanamalarında hastaya ağrı kesicilerin verilmesi, yemek yedirilmesi, süt içirilmesi kesinlikle yasak. Mide kanaması kişinin hayati fonksiyonlarını oldukça
kötüleştirecek bir duruma getirdiyse (halsizlik, baş dönmesi, bayılma gerçekleştiyse) kişi en kısa zamanda hastaneye götürülmeli. Hafif şiddette bir
kanamada ise yani kişi dışkısının renginin koyulaştığını fark ettiğinde veya
ağızdan kan telvesi şeklinde kusması olduğunda da en kısa zamanda yemek yemeyi keserek hekime başvurmalı.

‘tEKRAR EDEBİLİR’
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Sık görülen mide rahatsızlıklarından biri de reflü. Bu hastalık yemek borusu ile midenin birleşim yerinin uygunsuz bir şekilde
gevşemesinden kaynaklanıyor. Reflü sorunu olan kişiler günlük yaşamlarında; göğüs ağrısı, yanma hissi, diş çürümeleri, ağız kokusu,
ses kısıklığı, geceleri ortaya çıkan öksürük ve yenilen yiyeceklerin
ağza gelmesi gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. Acıbadem Levent tıp
Merkezi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Barış Gürsoy, birçok reflü
hastasında benzer yakınmalar olduğunu ancak hastaya özel yaklaşımla
tedavi gerektiğini belirtiyor. Reflüsü olan hastaların sigarayı bırakmalarını, kahve tüketimini sınırlamalarını, düzenli beslenmelerini öneren Gürsoy, tedavi süreçleriyle ilgili şu bilgileri veriyor:
“Hastaya mide asidini düzenlemeye yönelik ilaçlar veriyoruz.
Daha sonra da ilaçların etkileriyle ilgili değerlendirmeler yapıyoruz.
Kullanılan ilaçların baş ağrısı ve ishale sebep olması bilinen en sık
yan etkiler olarak karşımıza çıkıyor. Reflü tedavisine yönelik olarak
verdiğimiz ilaçların uzun süreli kullanımında, ileri yaşlarda kalça kırığı sıklığının arttığını da tespit ediyoruz. Eğer reflü hastasının şikayetleri
1.5 aydan uzun sürüyorsa, kısmen iyileşme olmasına rağmen bazı
tetkiklerin yapılması zorunlu olabiliyor. Bunların başında, reflü hastalığının en temel incelenme yöntemi olan endoskopi geliyor. Endoskopide, reflüye sebep olabilecek nedenler araştırılıyor, mideyle
yemek borusu arasındaki kelepçe değerlendiriliyor. Reflü hastalığının
tedavisinde izlenecek iki ana yol var: Hastalar ya ömür boyu ilaç kullanıyor ya da yaklaşık bir saat süren bir laparoskopik ameliyat ile
ömür boyu reflü hastalığından uzak kalıyor.”

SAĞLIK

Mide kanamasının ilk tanısı hastadan ve yakınlarından alınan bilgilerden sonra konuluyor. Muayenenin ardından laboratuar testleri yapılıyor. Hastalığın kesin tanısı, hastanın genel durumu iyi olduğunda yapılan “gastrodudenoskopi” ile konuluyor. Ardından ilaç ya da endoskopik müdahalelerle hastanın kanaması durduruluyor. Kanaması durmayan hastalarda
nadir de olsa cerrahi tedavilere başvurulabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Özdal Ersoy, mide kanamasına neden olan durumlar ortaya kaldırılmazsa, tedavi olduktan sonra da kanamanın tekrar edebileceğine dikkat çekiyor. Ersoy, tedavi yapıldıktan sonra kişinin günlük yaşamında nelere dikkat etmesi gerektiğini şöyle açıklıyor: “Kişinin daha düzenli ve mideye dokunmayan gıdalarla beslenmesi gerekiyor. Yani yoğun baharatlı
gıdalar, kafeinli ve gazlı içeceklerden uzak durması önem taşıyor. Ağrı kesici kullanımını azaltmak lazım. Ama bu ilaçların kullanılması mutlaka gerekli görülüyorsa, mide asidini baskılayan mide koruyucu ilaçlarla (proton pompa inhibitörleri, anti-asit ilaçlarlar gibi) birlikte kullanmasında fayda var. Hastanın stresli bir yaşamı varsa bu yaşam tarzını değiştirmesi de
fayda sağlayabiliyor.”

İLAçLA tEDAvİ
MÜMKÜN
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DOSTL ARIMIZ

Aslında balıklar çoğu koşula uyum sağlayabilen
canlılardır ama onların da hastalandığı, strese girdiği
oluyor. Kimi zaman kullanılan suyun kalitesinden
kimi zaman sudaki mantarlardan hasta olabilirler.
Onları korumanın en iyi yolu da en rahat nasıl bir
ortamda yaşayacaklarını bilmekten geçiyor.

Balıklar da hasta olur
ILGIN ŞENYÜZ

Evini paylaşacağı bir dost edinmek isteyen çoğu insanın tercihi, balık beslemektir çünkü balık bakımının zahmetsiz olduğu düşünülür. Evinizin en müstesna köşesini, ciddi bir para vererek aldığınız akvaryuma ayırsanız da balıklara bakmak öyle kolay değil. Birçok insanın “Balık aldım
ama yaşatamadım” sözlerini yeni dost edinmek isteyenlerin ciddiye alması
gerekiyor. Zira akvaryumda yaşayan balıklar, stresten bakterilere, mantardan zehirlenmeye kadar birçok hastalığa maruz kalabiliyor. Dostlarımızın sağlığını nasıl koruyacağını bilirseniz, hastalıklarla da başa çıkmanız daha kolay olur. İşte akvaryum balıklarının yaşadığı en yaygın has-
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talıklar ve tedavileri…
Balığınızın derisinde oluşan beyaz noktacıklar, bu hastalığın habercisi… Bir tür parazit hastalığı olan beyaz benek hastalığına akvaryum
suyunun değişimindeki hatalar, akvaryumun temizliğinin düzenli olmaması neden olabilir.

BEYAZ BENEK HASTALIĞI
“Ichthyophthirius multifiliis” olarak da bilinen beyaz benek paraziti, 3 ila 30 derece arasındaki sıcaklıkta yaşayıp yayılır. Bu hastalığa yakalanan balık genelde akvaryum zeminindeki kuma, kayaya ve ağaç köklerine sürtünür. Balığın bu hareketinden de anlayacağınız gibi parazit ka-
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şıntı verir. Bu paraziti tamamen yok etmek mümkün değil ama zararsız
hale getirilebilir. Tedaviye başlamadan önce akvaryumun suyunun yarısına yakınını değiştirmek, filtreyi temizlemek gerekiyor. Parazitin akvaryum
ortamında yayılmasını engellemek için özel ilaçlar kullanmak mümkün.

PLASTİKTEN GEÇEN PArAZİT: COLUMNArİS
Bu hastalığın en önemli özelliği hızlı yayılması... Bu nedenle acil tedavi edilmesi gerekiyor. Columnaris bakterisinin plastik metaryallerden geçtiği saptanmış. Akvaryumculardan eve getirilen plastik taşıma torbaları bu
hastalığın ortaya çıkmasını tetikliyor. Çok balığın, az suyun bulunduğu akvaryumlar, bakterinin çoğalması için uygun bir ortam oluşturuyor.
Hasta olan balıkları ayrı bir akvaryuma alarak tedaviye başlamak
gerekiyor. Karantina akvaryumunda her üç günde bir yüzde 80 su değişimi yapılmalı. Su sıcaklığının 24 dereceyi geçmemesine de dikkat etmelisiniz. Suya az miktarda iyotsuz tuz atmak da faydalı. Tedavi, 10 gün sürüyor. Arzu edenler ilaç da kullanabiliyor.

HAVA KABArCIĞI HASTALIĞI
Kışın akvaryum suyunun değişimi yaparken şebeke suyu kullanırsanız hava kabarcığı hastalığına dostlarınızın yakalanması olası. Aslında
şebeke suyu ile ilgili en temel endişeler; klor ve ağır metaller ama bu hastalığın da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Şebeke suyunun sıcaklığının düşük olması bu hastalığa zemin hazırlıyor. Gazların su içerisindeki çözünürlükleri
soğuğun etkisiyle artıyor. Bu nedenle soğuk suda yüksek hacimde çözünmüş hava bulunuyor. Akvaryuma eklenen su ısındıkça çözünmüş hava tekrar gaz haline geliyor. Bu durumda da balıkların üzerinde çok küçük kabarcıklar ortaya çıkıyor. özellikle yavru balıkların solungaç, yüzme kesesi ve derilerinde hasara neden olabiliyor. Eğer ille de şebeke suyundan akvaryum suyunuzu değiştirmek istiyorsanız suyu birkaç gün dinlendirip akvaryuma eklemenizde fayda var.

BALIK BİTİ VE KENESİ
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• Mantarlara bağlı enfeksiyonlar
• Bakteriyel hastalıklar: Finrot, Dropsy, Columnaris, Pamuk-pul,
Pamuk-ağız, Flexibacter, Ağız mantarı v.b.
• Virüsler ve viral hastalıklar: Lymphocystis, Sporozoa, Neon hastalığı, Microsporidium, Mixosporidium
• Sıcaklık hastalıkları: Çok düşük veya çok yüksek su ısısı nedeniyle oluşan hastalıklar
• Zehirlenme: Siyah Chin, Klor veya Kloramin, Metal, Amonyak,
Yeni tank sendromu, Eski tank sendromu, Nitrit veya Nitrat zehirlenmeleri.
• Su kimyası hastalıklar: PH şoku, Asidoz, Alkaloz, Ozmotik şok.
• Gaz hastalıkları: Gaz kabarcığı hastalığı, Hipoksi (oksijen açlığı).
• Ani su değişimler gibi nedenlerden kaynaklanan şok ve stres
hastalıkları
• Yaşlılık ve genetik (DNA) bozukluklar dahil olmak üzere yetiştiricilik ve aşırı üremeden kaynaklanan hastalıklar.

larına çok zarar veren arguluslara rastlandığında balık kepçe yardımıyla
su dışına alınmalı. Eğer büyük bir balıksa ıslak havluya sarılmalı. Cımbız
ve pens yardımı ile bit balıktan ayrılmalı. Yaralı bölge pamuğa sürülen metilen ile pansuman yapılmalı. Bitlerden arınsa bile balıktaki pansuman 3
gün boyunca devam etmeli. Bitleri temizleme esnasında balığı en fazla bir
dakika su dışında tutun. Ana tankın tüm ekipmanları ve dekoruyla birlikte
dezenfekte edilerek kurutulması gerektiğini unutmayın.

BALIKLAr DA STrESE GİrEr
Aslında balıklar çoğu koşula ve ortama uyum sağlayabilen canlılardır
ancak bu her ortamda, habitatlarındaki kadar sağlıklı yaşayabilecekleri
anlamına gelmez. Bir balığı, uygun olmayan koşullarda beslerseniz balık
yaşamına devam eder ancak balığın vücut fonksiyonları bu yaşamın sürekliliği için ya yavaşlar ya da hızlanır. İşte bu fonksiyon değişimine ‘stres’
deniliyor. Stres, balığın hastalıklara karşı direncini düşürürken, balığın yaralanma gibi durumlarda kendisini tedavi etmesine de engel oluyor. Bütün bunların yanında stres balıkta solunum sorunlarına da yol açabiliyor.
Balığın strese girmesinin birçok nedeni olabilir ama en bilinenleri; suyun
ph değerinin beslenen türe uygun olmaması, barışçıl ve saldırgan türlerin
bir arada beslenmesi, su koşullarındaki ani değişimler, suda çözünen oksijen miktarının azlığı, kullanılan yemin içeriği ve besin değerlerinin uygun olmaması ile yüksek miktarda ilaç kullanımı… Bu gibi nedenleri ortadan kaldırdığınızda dostumuzun stresini de zaten yok etmiş olursunuz.

DOSTL ARIMIZ

Balık biti ve balık kenesi olarak bilinen canlı, bir kalkana benzer.
Arguluslar genel adıyla da bilinen bu canlının 100’e yakın türü var. Yeşil,
kahverengi ve sarının tonlarında olabileceği gibi şeffaf da olabiliyor. Bu
bitler, balık üzerinde çiftleşip 6 hafta içinde erginliğe ulaşabildiği gibi herhangi bir balık ve canlı bulamasa bile su içinde 3 hafta yaşayabiliyor. Ama
su dışında yaşama şansları olmadığını, 3-5 dakikada öldüklerini belirtelim. İnsanlara bulaşma riski olmayan balık bitleri, balıkların kanını emdikleri gibi deri içine zehir de salgılarlar. Bu nedenle birkaçı bir araya geldiğinde balığın ölümüne neden olabiliyor. Yüzgeç dipleri, kuyruk ve solungaçlar
tercih ettikleri alanlar… Taş ve objelere sürtünen balıklara uzun süre bu
canlılar musallat olduğunda balık zayıflamaya başlar. Dibe çökme ve kondisyon kaybı balıkta kendini gösterir. Akvaryumda özellikle Japon balık-

BALIKLArDA GörÜLEN
BAZI HASTALIKLAr
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LEZZET

Gurme hamburgerciler

Hamburger deyince akla ilk McDonalds ve
Burger King gibi zincirler gelse de farklı
pişirme usülleri ve kaliteleriyle adından
söz ettiren gurme hamburgerciler de var.
Lezzetleri, özel içerikleri, sosları ve
sunumlarıyla hamburgerseverlere
restoran tarzında hizmet veriyorlar. İşte
İstanbul’un en iyi hamburgercileri…
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AYŞEGÜL EMİR

Hamburger… Yediden yetmişe
herkesin sevdiği, hayatında en az bir
kez olsun yediği bu yiyecek, hızlı yemek kültürünün önemli bir parçası.
Dünyada neredeyse bütün dillerde
aynı şekilde telaffuz ediliyor. Hamburgerde akla ilk McDonalds ve Burger King gibi zincirler gelse de farklı pişirme usulleri ve kaliteleriyle

adından söz ettiren hamburgerciler de
var. Dondurulmuş et ve hızlı servis yerine restoran tarzında hamburgerseverlere hizmet veriyorlar.
Hamburger genelde; iki dilim
yuvarlak sandviç ekmeği arasına
yerleştirilen bir köfteyle yapılan sandviç türü. Genelde ketçap, mayonez, turşu, soğan, domates, hardal gibi malzemelerle servis ediliyor. Yapımında
kullanılan köfte genellikle kırmızı et
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olmakla beraber tavuk etinden yapılanları da yaygın olarak tüketiliyor.
Ayrıca peynirli olanları da yapılıyor.
Hamburgerin tarihi 19’uncu yüzyıla dayanıyor. Bu yüzyılda Almanya'dan sonra İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'de olduğu gibi Amerika'da
da hızla tüketilmeye başlayan hamburger, ilk olarak 1826 yılında New
York'taki Delmonico's isimli bir restoranın menüsünde yer alıyor. Amerika'ya hızlı bir giriş yapan hamburgerin patenti ise neredeyse 100 yıl sonra, 1932 yılında Amerikalı John Gregore tarafından alınıyor. Dünyada olduğu gibi İstanbul’da da hamburgeriyle ünlenmiş pek çok restoran bulunuyor.
Gurme hamburgercileri sizin için araştırdık.

HER SEMTTE AYRI LEZZET
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GOURMET BURGER KITCHEN: Hamburgeri fast food anlayışından
çıkaran bir restoran zinciri. İstanbul Kanyon Alışveriş Merkezi’nde bulunuyor. Gourmet Burger Kitchen (GBK) İngiltere
Londra merkezli bir zincir. Hamburger ana
yemek olarak sunuluyor. Şefin mönüsünde
200 gram dana etinden hazırlanmış 28
farklı lezzette hamburger seçeneği var. Devasa boyuttaki hamburgerler arasında rokfor soslu Blue Cheese Burger, mango ve zencefil soslu Jamaican Burger, Avocado Bacon Burger, vejetaryen ve
tavuklu burger gibi çeşitler bulunuyor. Menüde tamamlayıcı lezzetler, salatalar ve tatlılar da var. Etler kesinlikle dondurucuya konulmuyor. Türkiye’deki en güzel etler tedarik ediliyor. Bol susamlı
lezzetli hamburger ekmeği de çabası. Çok çeşitli soslara da sahip.
İngiltere’de üç Yeni Zelandalı girişimci tarafından kurulan bu restoranın 45 şubesi bulunuyor. Kanyon Tel: (0212) 353 03 23
BURGER HOUSE: Hamburgerde zincirleşen bir marka.
İngiltere’de TJ’S Hamburger’i kurup çok şubeli bir zincir haline getiren Kemal Gürer, Türkiye’ye döndüğünde bu deneyimini ülkeye aktarmak istemiş. Borusan Otomotiv’de yöneticilik yapan şimdiki ortağı Özüm Sönmezalp ile yolları kesişmiş. Sönmezalp, hamburgerin anavatanı Amerika’da MBA eğitimi aldığı sırada Türkiye’de farklı bir burger konsepti oluşturmaya karar verdi ve bu ikilinin buluşmasıyla Burger House doğdu. 2009’da, Bağdat Caddesi’nde ilk şube açıldı. Şu anda 16 şubeli bir hamburger devi haline geldiler. Etleri, Tekirdağ Malkara’da bulunan çiftliklerde doğal yetiştiriliyor. Katkı maddesi olmayan dana eti kullanılıyor. Patatesleri özel reçeteye göre kızartılıyor. Sosları da TJ’S Fast Food
tarafından tedarik ediliyor. Tel: (0216) 356 26 30
JOINT BURGER: Beşiktaş ve Bebek’te şubeleri var. Amerikan tarzı hamburger severlere hitap ediyor. Küçük mekanlarında
lezzetli burgerler sunuyor. Et kalitesi ve sadelik konusunda iddialılar. Mönülerinde üç tip burger var. Sos kullanımı en alt düzeyde. Yüzde yüz katkısız dana etinden günlük taze hazırlanıyor. Domates, turşu, soğan, marul, ketçap ve hardal kullanıyorlar.
Soslu, çeşitli, farklı burger arayanlara uygun değil. Klasik burgercilere hitap ediyor. Patates kızartmaları oldukça başarılı. Hamburger ekmeği susamsız olduğunu belirtelim. Fiyatları da çok uygun sayılabilir. İki kişi 50 TL’ye yakın bir fiyata çıkabilirsiniz. Tel:
(0212) 258 72 75/76
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MANO BURGER: 2010 yılında Beyoğlu Tünel’de sektöre girdi. Uzun yıllarca Amerika’da elde edilen birikim ve deneyimle oluşturulan reçete burada müdavimlere sunuluyor. Tünel haricinde kısa sürede beş
şubeye ulaştı. Galatasaray, Batı Ataşehir, Caddebostan ve Nişantaşı
City’s Mahalle’de servise başladı. Ottoman, Mano, Ventura, Oxnard Burger gibi çeşitleri var. Lise ve üniversite eğitimini Amerika’da tamamlayan
Ahmet Kayaoğlu tarafından kuruldu. Kayaoğlu, orada edindiği kültürü Türkiye’ye taşıdı. Özel Mano reçetesiyle hazırlanan burger ekmekleri farklı
et, sos ve peynirlerle muhteşem bir lezzete dönüşüyor. Öncelikle etle bütünleşecek peynirleri belirleyen işletme, sonraki adımda burgerlerine isim
vermeye başlamış... Hellim peyniri, kömürde közlenmiş beğendi, karamelize
soğanla birleşen köfte, Ottomon Burger olarak menüde yer alırken, cheddar peyniri ile hazırlanan klasik bir cheeseburger olan Mano Burger, en
çok tercih edilenler arasında. İsli peynir, emmantal peyniri ve edam peyniri ise mönüdeki burgerleri lezzetlendiren diğer seçeneklerden yalnızca
birkaçı. Gerçek ince yapılmış hamburger için doğru adres burası. Burgerler
kömür ateşinde pişiyor. Beyoğlu Tel: (0212) 292 75 42
VIRGINIA ANGUS: Bu restoran Eminönü Mercan Yokuşu’nda… Bulunduğu sapa konumun tersine şaşırtıcı bir lezzete sahip. Mekanın hikayesi de bir hayli ilginç. Sahibi Burak Altay, Angus yetiştirmek
için hayvancılık sektörüne adım atar. İki yıl sonra 2011 yılında ise Virginia Angus adıyla et üretiminin devamı olarak bir et restoranı ve hamburgerci
açar. Diğer bir şube için de Nişantaşı’nı seçer. Ama restorandaki hamburger
lezzeti bu yiyeceğin başkenti Amerika’yı aratmayacak türden. Altay, Virginia Angus etlerinin, özel çapraz döküm ızgarada, kömür ateşinde 7-12
dakika arasında pişirilen ve birinci derece mermerleşme kalitesine sahip
etler olduğunu belirtiyor. Bu restorana ilk kez gidiyorsanız tereddüt etmeden
orta pişmiş Virginia Burger siparişi verebilirsiniz. Köfte, Lokum ve New York
Burger ve Houser Burger diğer hamburger çeşitleri de var. Burgerin ekmeği de çok özel. İkinciyi istemeniz bile içten değil. Restoranda fiyat kalite dengesi de tatmin edici. Etin gramına göre 14-24 TL arasında bir fiyata enfes burgerinizi yiyebilirsiniz. Mercan Tel: (0212) 528 38 08

ETLER ÖZEL
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Renkli yaza
renkli
gözlükler
Bu sezon gözlük tasarımları çeşit
çeşit... Klasik gözlük tasarımlarının
yanı sıra cesur, minimalist, ikonik
ve cüretkar modelleri vitrinlerde
görmek mümkün... Kedi gözlükleri
ve aynalı gözlüklerin bu sezon geri
dönüşüne şahit olacaksınız.

MODA

CAN KIZILDAĞ
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Yaz, yeniden göz kırptı bizlere… Soğuk ve yağışlı
günlerin geride kaldığı şu günlerde güneş artık daha fazla yüzünü gösterirken güneş gözlüklerine ihtiyaç da artıyor.
Bir yandan güneşin rahatsız edici etkilerinden gözleri koruyan güneş gözlükleri diğer yandan modaseverlerin “tarzına tarz katmasına” yardım ediyor. Kıyafetlerin tamamlayıcısı en önemli aksesuarlardan olan güneş gözlüğü
trendlerini İSMMMO Yaşam Dergisi okuyucuları için mercek altına aldık.
Bu sezon klasik gözlük tasarımlarının yanı sıra cesur, minimalist, ikonik ve cüretkar modelleri vitrinlerde görmek mümkün. Gözlük çerçeveleri çiçekli, altın kaplamalı desenler, leopar desenleri, mor ve metalik renkler olarak göz kamaştırıyor. Sezonun favori renklerinden beyaz,
gözlüklerde de kendine yer buluyor. Beyaz çerçeveler daha
çok büyük güneş gözlüklerinde dikkat çekiyor.
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KEDİGÖZLERİ MODA

Tasarımlar ise çeşit çeşit...
Gözlükte yine eski moda akımlarından ilham alınmış modeller yer alıyor. Retro modeller modernleştirilerek hayatımızda yer ediniyor. 2014
gözlük modelleri arasında en çok
göze çarpan gözlükler “kedigözü”
şeklinde olan tasarımlar. 1950'li ve
1960'lı yılların parlayan yıldızı kedi
gözlükler, 2014 yaz sezonunun da en
popüler gözlük modelleri arasında yer
alıyor. Eğer yüz hatlarınız köşeleri belirgin özellikteyse kedi gözlükleri yüz
hatlarınızı yumuşatmak için kullanabilirsiniz. Retro tarzdan hoşlanıyorsanız, kedi gözlükler stilinizin en
önemli tamamlayıcılarından olacak.
Ayrıca, yuvarlak çerçeveli retro gözlüklerin bu sezon da popüler olduğunu söyleyelim. 1970'lerin esintisini
taşıyan modellerde büyük ve desenli
çerçeveler öne çıkıyor.

AYNALI GÖZLÜKLER
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Yazın sıcaklığına uygun olarak bu yaz aksesuarlar da sımsıcak. Birkaç sezondur gündemde olan büyük kolyeler bu yaz yine gündemde. Bu sezon zincirlerin de önemli yer tuttuğu görülüyor. Özellikle büyük
zincir bileklikler, zincir kemerler oldukça revaçta. Boncuklu ve zincirli bileklikler de çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Bilekten aşağı dökülen boncukları ve
zincirleri ile bu tarz bileklikler göz kamaştırıyor. Taşlı aksesuarlar da önemli tamamlayıcılardan. Bunların
içinde en çok taşlı büyük küpeler dikkat çekiyor. Kimi
tasarımlarda parlak taşlardan oluşan uzun kolyeler bohem bir stili çağrıştırıyor. Uzun taşlı kolyelerinizin taş
rengi, şekli ya da biçimi önemli değil. Önemli olan stilinize ışıltı ve renk eklemeleri. Şapkalar ise rengarenk.
İster sporda, ister plajda, nerede olursanız olun şık şapka modelleri çekiciliğinizi arttıracak.

MODA

Aynalı güneş gözlükleri 1980'li
yılların popüler tasarımlarındandı.
Son 2 yıldır yeniden sokaklarda boy
göstermeye başlayan bu tasarımlar
2014 yaz sezonunda da popülerliğini
sürdürecek. Aynalı güneş gözlükleri, renkleri ve dikkat çekmeyi sevenlerin favorisi olacak.
Numaralı gözlükleri güneş
gözlükleriyle kullanmak için tasarlanan Vintage modellerden ilham
alınmış Clip-on gözlükler sezonun öne
çıkan modelleri arasında yer alıyor.
Pilot gözlüğü olarak da bilinen
damla gözlükler sezonun revaçta olan
modelleri arasında. Klasik damla gözlüklerde aynalı cam kullanımı da dikkat çekiyor.

YAZIN SICAK
AKSESUARLARI
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Duvarlarınız
gülümsesin

Bu yılın boyada moda renkleri mürdüm ve yeşilin tüm tonları…
Bir dönemin modası olan ve rağbet gören iki renkli duvarlar
yeniden hayatımıza giriyor. Işıkla ve yağmurla kendini
temizleyen boyalarsa, konutlar için birebir...

EVİM EVİM

FERİDE AY

Zamanımızın önemli bir bölümünü
evimizde geçiriyoruz. Farkında olmasak da evdeki düzenin, duvarlardaki renklerin ruh
sağlımız açısından önemi çok büyük... Durum
böyle olunca boyaya evdeki hijyene katkının
ötesinde iş düşüyor.
Dekorasyon trendleri hemen her yıl değişse de seçim yaparken kendi tercihlerimizi
ön plana çıkarmamız yaşadığımız mekandan

46 l İSMMMO YAŞAM

keyif almamızın sigortası olarak görülüyor.
Bu yalın gerçek, renkli, hareketli dekorasyon
trendlerini kişisel zevklere göre şekillendiriyor. Boya mevsimi nisan-mayıs aylarında açılıyor. Her duvarda ayrı bir renk, her renkte ayrı
bir yaşam keyfi isteyenler için sonbahara kadar zaman var. Bu sezon, evinde boya hazırlığı
yapanlar, açık ve yumuşak renklerle kombinasyonu tercih edebilir. Teknoloji ile akıllı hale
getirilen boya seçenekleri arasında ışıkla ve
yağmurla kendini temizleyen ürünler tüketi-

cinin imdadına yetişiyor. Teflonlu ve silikonlu bu boyalar, konutlar için bir numaralı tercih olarak öne çıkıyor. Bu ürünlerin dekoratif ve koruyucu olmasının yanında, ortam havasını temizleme, antibakteriyel ve yangın geciktirici özellikleri büyük avantaj sağlıyor.
Aslında boya evdeki bütün havayı değiştirirken eşyaların çoğunu yenileme olanağı
olmayanlara da yepyeni bir yaşam alanı kazandırmanın aracı olabiliyor. Modayı takip ederek evde radikal değişiklikler yapmak her za-

MART-NİSAN 2014

man mümkün olamasa da boyadaki
planlama, yepyeni bir ev demek… Böylece
kendi zevkinizi yaşama geçirirken dekorasyon trendlerini de yakalama imkanı doğuyor.

İKİ RENKLİ DUVARLAR

KOMBİNASYONDA AÇIK TONLAR

Renk seçiminde salon, koridor, yatak odaları ve banyo duvarları ayrı ayrı
ele alınabilir. Arka planda seçilecek renklerin evdeki mobilya renkleri ile uyumu
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AYDINLATMANIN GİZEMİ

Duvarlarına çeşitli çıkartmalarla
hareket katmak isteyenler için piyasada
seçenek bol. Ayrıca aynalar da şık bir boya
seçimi ile hareketlendirilmiş duvarlara ayrı
bir güzellik katabilir. Oval, dikdörtgen gibi
şekillerde aynalar çeşitli motiflerle özgün
bir trend yakalamayı sağlayabilir. Evde boyayı tamamlayan en önemli unsurlardan
birinin de aydınlatma olduğunu belirtelim. Aydınlatma öğeleri sadece tavanda
olacak diye bir şey yok. Hem odanın aydınlanmasına yardımcı olacak hem de odayı dekoratif açıdan destekleyecek duvar
aydınlatmaları rengarenk, iç acısı bir
mekanı tamamlayabilir. Duvara sabitlenen ve farklı şekillerde sade ürünlerle oda
uyumlu bir şıklık kazanabilir. Ayrıca eğer
odanın genelinde sade bir hava varsa belki bu aydınlatmalarda desenli seçenekler
de çok hoş durabilir. Ancak hem odada
farklı desenler kullanıp hem de bu aydınlatmalarda farklı desenler tercih edilirse kalabalık ve dağınık bir görüntü oluşması riski büyük. Kalabalık ve dağınık ortam görüntüsü ise insanı dinlendirmek yerine yorabilir.

RENKLERİN DİLİ

l Dekorasyonda hakim olmasını istediğiniz renkleri belirledikten sonra uygun boyayı
seçebilirsiniz.
l Kombinasyonda açık ve yumuşak renklere ağırlık verilmesi evde ferahlığın sigortası olarak kabul ediliyor.
l En çok tercih edilen renkler, kum beji,
lila, fildişi, şampanya, vanilya çiçeği, mum ışığı, buz beyazı, şeker pembe, fıstık ve limon çiçeği olarak öne çıkıyor. Bu renkler farklı kombinasyonlarla uygulandıkları mekanı sıradan olmaktan çıkarıyor.
l Renk seçimi yaparken renklerin dilini
dikkate almakta fayda var. Fiziksel gücün, hareketin rengi olan kırmızı; başlangıçları teşvik ediyor ve çalışma isteğini arttırıyor. Bu rengin tonları, uygun mekanlara uygulanabilir.
l Turuncu da kırmızı gibi dışa dönük ve
yapıcı olarak öne çıkıyor. Heyecan verici bir renk.
Mutfakta, çocuk, yemek odası ile koridorlarda tercih edilebiliyor. Neşe ve mutluluk vermesi istenen her mekana uygun olduğu söylenebilir.
l Turkuaz, değişimin ve dönüşümün
simgesi. Dikkat toplamakta büyük bir işlevi olduğu belirtiliyor. Çalışma odalarındaki kombinasyonlarda tercih edilebilir.
l Sarı, parlak ve neşeli bir seçim. Çalışma odaları için önerilmese de mutfaktaki kombinasyonlar için birebir.
l Mavi, barış ve sevginin rengi olarak kabul edilir. Yatak odaları ile meditasyon mekanlarında tonlarının kullanımı önerilebilir.
l Lavanta, orkide, leylak tonları ile kendine güveni temsil eden mor, çalışma odaları için
uygun bir tercih olabilir.
l Yaratıcılık duygusunu açığa çıkaran beyaz, enerji sistemini dengeler. Kombinasyonlarda
kullanılması özellikle önerilen renkler arasında.
l Siyah, gri, kahverengi gibi renkler ağır
bir enerjiye sahip kabul edilir. Aşırılıkları dengeleyen siyah tercih edilse bile tek renk olarak
kullanılmamalı.

EVİM EVİM

Bu yıl yoğun desenli, çizgili duvarlar
mekanların ana hatlarını oluşturuyor.
2014'ün trendleri arasında, büyük ve
orantısız objeler, çiçekli yastıklar, renkli
aksesuarlar ince detaylarda göze çarpıyor.
Bir dönemin modası olan ve rağbet gören
iki renkli duvarlar yeniden hayatımıza giriyor. İki renkli duvar seçeneğinin yanı sıra
farklı renklerde boyanmış duvarlar da öne
çıkıyor.
Seçilecek renklerdeki kombinasyonla evlere hareket geliniyor. Yılın renkleri olan mürdüm ve yeşilin tüm tonlarını neredeyse her boya markası sunuyor.
Yine yılın rengi gri tonlarını duvarlara taşımak isteyenler için çizgili perdeler veya
çiçekli yastıklarla odalar daha da şık bir
görüntüye kavuşuyor.
Boya için en uygun mevsim; yaz ayları. Mayıs ayından başlamak üzere ağustos sonlarına kadar uygun hava koşulları söz konusu. Ancak bu işi biraz geciktirenler için, sonbahar, kış aylarında da uygulama yapılan mekanlarda havalandırma ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler de sunuluyor. Boya yaparken elbette dikkat edilmesi gereken hususlar da
var; küfe ve mantara karşı yüksek dirençli
ürünler tercih edilmesi sağlık açısından
öneriliyor. Ayrıca silinebilir özellik taşıyan
boyalar kullanım kolaylığı sağlıyor.

gözetilirken küçük odalarda açık tonların
tercih edilmesi avantaj sağlıyor. Odanın
dört duvarını aynı renk boyamaktansa bir
veya iki duvar için farklı bir renk tercih etmek evdeki havayı tümden değiştiriyor.
Böylece farklı renklerde boyanan duvarlar dekorasyonda öne çıkarılmış olabilir.
Duvarları boyamak dışında duvar
kağıdı kullanmak da çok iyi bir yöntem
olabilir. Duvar kağıtları bir şehrin havasını odaya yansıtabileceği gibi renk renk
çiçek desenleri ile gülümseyebilir. Duvar
kağıdı ya da ayrı bir renkte duvar uygulaması ile düz renklere çok yakın ancak
farklı efektler kullanılmış ortamlar da yaratılabilir.
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GEZİ-DÜNYA

Güney İspanya yani
Endülüs…Turların önemli
rotaları arasına girdi.
Buradaki üç şehir
Granada, Cordoba ve
Sevilla ziyaretçileri için
tarih ve kültür ziyafeti
sunuyor. Ziyaretçilerini
eski Arap mimarisi, dar ve
gizemli sokakları,
avluları, bahçeleri, hikaye
ve simgeleri eşliğinde
farklı bir dünyada
flamenko’ya çağırıyor.
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Endülüs’te
üç muhteşem şehir

AYŞEGÜL EMİR

Dar, kıvrımlı ve tarih kokan sokaklar… Beyaz rengin hakim olduğu mimari, her yerde huzur
ve tepede yakıcı güneş… Ter içinde kalsam da şehirdeki atmosferin tadını çıkarmak için değer diyorum. Sanki İspanya’da değil, bir Arap şehrindeyim.

Ama tam bir Arap şehri de değil… İspanya’nın Endülüs Bölgesi’nde yer alan Granada’dayım. Endülüs
turuna bu şehirden başlıyorum. Arap, gotik ve Rönesans mimarilerinin karışımını sunan sakin bir şehir. Geçmişindeki 800 yıllık Arap egemenliğinin izleri hiç silinmemiş. İspanya’nın, Afrika’ya en yakın tarafı.

MART-NİSAN 2014

Ülkedeki 17 özerk bölgeden
biri Endülüs yani Andalusia. Güney
İspanya hem coğrafik, hem de kültürel bakımdan farklılıklara sahip.
Sekiz vilayetten oluşan bölgede
Granada, Cordoba ve Sevilla olmak
üzere üç önemli şehir var.

GRANADA’DA ELHAMRA
SARAYI

AVLULARDAN CORDOBA

Endülüs’ün diğer bir muhteşem şehri, Cordoba. Burası da çok kalabalık değil, yaklaşık 400 bin nüfusa sahip. Guadalquivir Nehri sahillerinde
vadinin ortasında konumlanmış. Şehri kuzeyinden bir dağ silsilesi çevreliyor. Avluları, çeşmeleri, tarihi binaları, çiçek bahçeleri, meydanlarıyla ziyaretçilerine görülmeye değer pek çok şey vaat ediyor. Burada
görmeye değer mimarilerden biri İspanyolların ‘Mezquita’ olarak adlandırdığı Kurtuba Camisi. Günümüzde kiliseye çevrilmiş olsa da hala
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ilk günkü güzelliğini koruyor. Etkileyici minaresi ve işlemeleriyle geçmişinden çok şey anlatıyor. Camide 30 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor.
Görkemli tarih, beyaza boyalı duvarlar, gizemli sokaklar. Cordoba’nın sunduğu tarih ve mimari ziyafeti gerçekten şahane. Mezquita dışında, Rönesans’dan kalma Palacio de Viana, Musevi Mahallesi, Medina Azahara Harabeleri ve antik Roma şehir surları gibi kültür ve mimari çok iyi korunuyor. Guadalquivir Nehri üzerindeki birbirinden güzel dokuz köprü, şehri daha da güzelleştiriyor. Özellikle gece aydınlatmaları
izlemeye değer. Kültür mozaiği şehirde Roma eserleri de var. El Puento Romano yani Roma Köprüsü de şehri süslüyor. Ama Cordoba asıl görkemli dönemini Endülüs zamanında yaşamış. Cami de bu dönemden kalma. Şehir, 1236’da yeniden Hristiyanların eline geçmiş. O dönemden
kalan pek çok eser de var.
Yahudilerin bir dönem yoğun yaşadığı Cordoba’nın Ortaçağ’dan
kalan bölgesi ‘La Juderia.’ Burası da görülmeye değer. Kıvrımlı sokaklar hep bir avluya açılıyor. Her evin bir avlusu var. Bu avlularda ve sokaklarda kaybolurcasına dolaşmak şahane bir duygu. Meydandaki saat
kulesi Plaza de Las Tendillas ise saat başlarını gitar sesiyle duyuruyor.
Boğa güreşlerinin yapıldığı meydan ve daha pek çok yapı. Hızlı turumuzun ikinci durağı Cordoba’yı da geride bırakıyoruz.

DON KİŞOT’UN YAZILDIĞI ŞEHİR

Ver elini Sevilla... Endülüs’ün en büyük şehri ve merkezi. Portakal ve turunçgil kokulu sokakları çok davetkar. Her köşebaşı tarih ve kültürle dolu. Sur içi denilen eski Sevilla’nın dar sokaklarının gizemine bırakıyorum kendimi.
Şehrin simgelerinden biri Sevilla Katedrali ise her yerden görülüyor. La Giralda adı verilen aslında bir minare olan etkileyici kulesi var.

GEZİ-DÜNYA

Geziye Granada’dan başlıyoruz. Nüfusu yoğun olmayan küçük bir şehir. Dar, girintili sokaklarında gezerken adeta geçmişi soluyorsunuz. Aslına uygun korunmuş
binalar, sessizlik, sadelik etkileyici. Görülmeden gidilmemesi gereken
en önemli eser ise Elhamra Sarayı. Sırtını dağlara dayamış bir hayli yüksekte bulunan görkemli sarayın mimarisi kadar sunduğu manzara da
ağzı açık bırakacak türden.
Şehrin sakinliği burada bozuluyor. Kalabalık turist gurubu içinde yolumuzu buluyoruz. Zaten önceden rezervasyon yaptırmadan saraya giriş için sıra bulmak zor. İsmi Arapça kırmızıdan geliyor. Sarayda kullanılan kırmızı kerpiçlere ithafen bu isim verilmiş. Döneminin sanatını ve gelişmişliğini gözler önüne seren saray, her ayrıntısıyla hayranlık uyandırıcı. Odaları, avluları, bahçeleri 1001 gece masallarından
çıkmış gibi insanı büyülüyor. İslam mimarisinin erişebileceği en üst nokta. İşlemeleri, gizemli yapısı, süslemeleriyle kazandığı şöhreti kesinlikle
hak ediyor. Meşhur bahçeleri ve havuzları da ayrıca görmeye değer. 1232
yılında Nasiriler tarafından yapılmış. Müslümanların şehirden ayrılmasıyla
Hristiyanlara kalmış.
Granada’nın adının coğrafi şekli dolayısıyla benzediği nar meyvesinden geldiği söyleniyor. Şehrin en önemli iki meydanı Bib-Rambla
ve Nueva. Küçük bir şehir olan Granada’nın belli başlı yerlerini keşfedip güzel İspanyol yemekleriyle dinlendikten sonra turumuzdaki yeni
rota Cordoba yani Kurtuba için yola çıkıyoruz.
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radan uğurlanmış. O anı simgeleyen bir
anıt bugün havuzlar ve küçük fıskiyelerle birbirine bağlanan sarayın bahçesinde
yer alıyor. Granada’daki Elhamra Sarayı’nı
andırıyor. Mağribi süslemeler, oymalar, seramikler ve çok keyifli bahçe.
Plaza de Espana meydanı ise, eski
Arap mimarisi tarzında. Bu meydanda ülkedeki şehirlerin her biri görülmeye değer küçük anıtları sergileniyor. Küçük çeşmeler de meydanı güzelleştiriyor. Boğa güreşi de şehrin simgelerinden. Bunun için
de doğru yer Plaza de Toros…Ve tabii ki
Flamenko… İspanya gezilerinin vazgeçilmezlerinden olan Endülüs bölgesindeki Granada, Cordoba ve Sevilla şehirlerini görmekten çok memnun, kalbimi bu bölgede bırakarak dönüş için hazırlanıyorum.

FLAMENKO’NUN
ANAVATANI

“Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı...
Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı...
Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir.
İspanya neş'esiyle bu akşam bu zildedir”…
Şair Yahya Kemal Beyatlı’nın Endülüs’te Raks
şiiri bu dizilerle devam ediyor. Endülüs, Flamenko’nun
anavatanı. Burada her sokak başında yükselen topuk
seslerini duyabiliyorsunuz. Bu topuk sesleri sizi acı ve
yoksulluğun yanı sıra aşkın ve coşkunun dünyasına
da davet ediyor. Bu müzik, İspanya’nın yerel müziğiyle Çingenelerin bu topraklar üzerinde yarattığı müziğin bir sentezi. Flamenko’ya Endülüs’te doyuyoruz.

GEZİ-DÜNYA

98 metre yüksekliğindeki kuleden bütün
şehri görmek mümkün. Gotik tarzdaki katedral ilk önce camiden dönüştürülmüş.
Ama 1500’lü yıllardan yıkılarak yeniden
yapılmış. Kristof Kolomb'un anıt mezarı
da burada. Daracık sokaklar, bakımlı
evler burada da karşımıza çıkıyor. Sevilla’nın, Cervantes’in Don Kişot’u yazdığı
şehir olması da ayrıca şehre aşık olmamı
sağlıyor. Aynı zamanda Amerika'nın keşif seferlerinden üçünün başlangıç yerindeyiz.
Real Alcazar Sarayı’nın da mutlaka görülmesi gerekiyor. Saray, 1366’da
hizmete girmiş. İspanyol kralları 700 yıl
burada yaşamışlar. Yeni dünyayı keşfedecek olan Kristof Kolomb ve yanındaki
denizciler Kraliçe I. Isabella tarafından bu-
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Şifa yurdu
Afyonkarahisar

GEZİ-TÜRKİYE

Afyonkarahisar keyifli bir yol durağı olmanın ötesinde
ziyaretçilerine çok şey vaat ediyor. Kurtuluş Savaşı’nın
dönüm noktasının yaşandığı bu şanlı şehrin şifalı
sularıyla hem ruh hem de bedeninizi
dinlendirebilirsiniz.
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GÜlŞEN KANDEMİR
Antalya’ya gidiş gelişlerimizde en önemli yol duraklarımızdan biri hep Afyon’du. Afyon’da Cumhuriyet Sucukevi’nde ‘sucuk ekmek’ yemesek adeta tatilimizin eksik kaldığını hissederdik. Tatilden İstanbul’a evimize dönerken de Afyon’dan birkaç kangal sucuk, kaymak almak yolculuklarımızın olmazsa olmazı olmuştu. Yıllarca hafızamızda güzel bir yol durağı olarak kalan Afyon’u ilk kez gerçek manada ziyaret etmeye karar verdik.
Eşimle bir Cuma akşamı iş çıkışı buluşup, yola çıktık. İstanbul’da köpAfyonkarahisar’a gelip de M.Ö. 1.700 ila
gesi’nde bulunan Aslantaş, Matlaş, Kapıkaya, Yırü trafiğini bir saatte aştık.
500 yılları arasında uygarlık kuran Friglerin izilantaş gibi Frig Kaya Anıtları görülmeye değer. Ka6 saatlik bir yolculuktan sonni sürmemek olmaz. Efsanevi kralları Midas döyadan oyulmuş anıtsal ölçekli basamaklı sunaklar,
ra Afyon’a vardık. Afyon’da birçok
neminde güçlü bir devlet olan Frigler, Afyonkagirişleri platodan başlayan kaya merdivenleriyotel olmasına rağmen kalmak için
rahisar, Eskişehir, Kütahya illerinin birleştiği
le inilen tonoz örtülü kaya tünelleri, anıtsal kaya
Güral Ailesi’nin yeni otelini tercih edibölgede özgün bir kültür oluşturmuşlar. Özellikle
sarnıçları, kabartmalar… Frig Vadisi’nin kayayoruz. Sıra sıra otelleri geride bıAfyonkarahisar’ın Göynüş Vadisi ve Döğer Böllardan oyulmuş anıtları görülmeye değer….
raktıktan sonra kalacağımız otelin
tabelasını görünce adeta seviniyoruz.
Gece yarısı yaklaşırken odamıza yerleşiyoruz. Güzel bir uyku çeBüyük Taarruz burada başlamış. Bu ilin yakın tarihimizdeki önekip eylülün son günlerinde güneşli bir güne “Merhaba” diyoruz.
mini artıran toprakları görmek üzere otelimizden yola çıkıyoruz.
Büyük Taarruz’un geçtiği Kocatepe Şehitliği’ne gitmek niyetimiz.
MÜZE GİBİ OTEl
Kocatepe yolundayken rehberimiz mikrofonu alıp, bölgenin öneOdamızdan çıkıp otelin ana restoranına gitmemiz için bamini anlatmaya başlıyor. Kocatepe Şehitliği’nin de içinde bulunyağı bir yürümek gerekiyor. Ama bu öylesine keyifli bir yürüyüş
duğu geniş alan; Başkomutan Tarihi Milli Parkı olarak anılıyor. 26
ki, gönüllü olarak adımlarımızı yavaşlatıyoruz. Otelin lobisi adeAğustos’ta Kocatepe’den başlayan Türk Kurtuluş Taarruzu, 27-28
ta bir müze gibi… Eski kaftanlar, porselenler, fincanlar… Güral AiAğustos tarihlerinde büyük kanlı muharebelere sahne olmuş. Bu
lesi kendi koleksiyonundan seçtiği eserleri otelin dekorasyonunda
muharebeler sonrasında Türk ordusu, Kocatepe Bölgesi’ndeki düşkullanmışlar; otelin lobisini adeta özel bir müzeye dönüştürmüşman kuvvetlerini önüne katarak sürmüş, 29 Ağustos’ta Afyon’a ulaşler. Restorana ulaştığımızda tabaklarımızı doldururken bile zihnimiz
mış. Beş gün, geceli gündüzlü aralıksız süren meydan savaşını 26gördüğümüz eserlerle meşgul… Ancak Afyon kaymağını görünce
30 Ağustos 1922 tarihinde bütün dünyayı şaşırtan bir başarı ile sokahvaltılıklarla daha meşgul oluyoruz. Bal kaymak bir güzel kahvnuçlandırmış. Bütün bu büyük muharebenin siperler dahil kalınaltı yapıp, gün için iyi bir enerji topluyoruz.
tıları Başkomutan Tarihi Milli Parkı’nda bulunurken, burada adına yakışır şekilde pek çok endemik türleri kapsayan bitki örtüsü,
KURTUlUŞ SAVAŞıNıN DÖNÜM NOKTASı
yaban hayatı zenginlikleri de bulunuyor. İsteyen ziyaretçiler AköYazıya Afyon diye başlasak da bu ilin resmi adının Afyonren mevkiindeki piknik yapabiliyor. Burası günü birlik ziyaretçikarahisar olduğunu belirtelim. Afyonkarahisar’ın yakın tarihimizde
ler için uygunken, konaklamak isteyenler için ise Çalköy Göleti ve
çok büyük bir önemi var. Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan
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çevresinde çadırla konaklamaya izin veriliyor.

SİPERlER VE ACı HATıRAlAR

GEZİ-TÜRKİYE

BENZERSİZ TATlAR

• Afyonkarahisar’ın benzersiz tatlarından biri,
sucuğu. Afyon sucuğu Kayseri sucuğundan lezzet bakımından daha farklıdır. Türkiye çapında 4-5 ulusal markası olduğunu belirtelim. Afyon’da sucuk döneri de yapılıyor.
• İlin isminden de anlaşıldığı gibi burası haşhaşın
anavatanı... Türkiye’nin tek alkaloid (morfin) fabrikası Bolvadin İlçesi’nde bulunuyor.
• Afyon’un lezzetlerinden biri de kaymak. En
iyi kaymak manda sütünden elde ediliyor ama günümüzde pek bulmak mümkün değil. Afyon kaymağını, yine
ilde çok lezzetli olarak yapılan ekmek kadayıfının üzerine koyarak yemek damaklara şenlik veriyor.
• Afyon’dan alınabilecek en iyi hediyelerden biri
de Afyon lokumu. Özellikle kaymaklı lokum çok popüler.
• Afyonkarahisar mutfağı; geleneksel lezzetleriyle zengin çeşitliliğe sahip. Özellikle, hamur işlerinde
haşhaş ve haşhaş yağı kullanımı yaygın. Yemeklerde ise,
etin özel bir yeri var. Nohut ve buğdaydan elde edilen,
göce ve düğü (ince çekilmiş bulgur) yemeklerde çokça
kullanılıyor. Buranın en meşhur hamur işi, patlıcan böreği. Ekşili bamya da tadılması gereken lezzetlerden. Yemeklerin üstüne de kaymaklı ekmek kadayıfı yiyerek lezzet şölenini sonlandırabilirsiniz.
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Afyon’un 20 kilometre güneyindeki Büyük Kalecik Kasabası’na ulaştığımızda kasaba meydanının bayraklarla süslü olduğunu görüyoruz. Bunun nedenini merak ediyoruz. Vatanın kaderinde rol oynayan bu bölgenin insanları gençleri askere gönderirken büyük bir şölen yaparmış. Bayraklar da bu
şölenin öncüsü… Otobüsümüz kasaba meydanından biraz uzaklaştıktan sonra durdu. Kocatepe’ye varıyoruz. Büyük Taarruz’da
kullanılan topun yanına gidiyoruz önce… Kocatepe’de siperler bile duruyor. Bazı arkadaşlar siperlere kadar iniyor. İnsan
orada atalarımızın mücadelesini düşünerek duygulanmadan
edemiyor. Bir de müthiş heyecanlanıyor. Atatürk ve silah arkadaşlarının oralara ayak bastığını bilmek gerçekten heyecan
verici. Biraz daha yükseğe tırmandıkça 1993 yılında çevre düzenlemesi yapılan Atatürk Anıtı’na ulaşıyoruz. Bu anıt 4 ton ağırlığında 7.5 metre yüksekliğinde. Atatürk
ilkokulda daha hafızamıza kazınan pozunu vermiş. Elinde sigarası dalgın dalgın düşünüyor. Uzun süre anıtın etrafında dolanıp bol bol resim çektiriyoruz. Üç ay sonra
doğmasını beklediğim oğlumun da elinden tutarak bu anıtın yanına gelmeyi, ona
bu vatanın nasıl bize armağan edildiğini anlatmayı hayal ediyorum.

ŞEHİTlERE DUA

Kocatepe’de rehberimiz karşı yamaçlarda Yunan siperleri olduğunu anlatıyor.
Ayrıca bizim de karşı yamaçlara konuşlanmış Türk bataryalarının (topçu birliği) yeri
numaralandırılarak işaretlenmiş. Oldukça rüzgarlı bir gün olduğu için Kocatepe’de
daha fazla duramıyoruz. Otelimize dönerken yol üzerindeki Yüzbaşı Agah Şehitliği’ne uğrayıp, şehitlerimiz için dua ediyoruz.
Ertesi gün kahvaltı yaptıktan sonra Afyonkarahisar’ın meşhur kalesini görmek
üzere yola çıkıyoruz. Şehrin merkezindeki bu kale, türkülerde geçen “Karahisar” kalesinin ta kendisi… Kaleye gitmek için Arnavut kaldırımlı yollardan, ahşap evleri süze
süze ilerliyoruz. Kale yaklaştıkça daha bir devleşiyor. Kalenin dibine yaklaştığımızda
önce Ulu Camii’ye uğruyoruz. 13. yüzyılın ikinci yarısında Selçuklular tarafından yapılan cami, dışı taş ama içi tamamen ahşap olması buraya ayrı bir sıcaklık vermiş.
Camikebir Mahallesi’ndeki Ulu Cami’nin ahşap süslemeleri çok güzel. Süslemeler
Nakkaş Mahmut Oğlu Hacı Murat tarafından yapılmış.

KARAHİSAR KAlESİ

Ulu Camii’nden sonra biraz daha yürüyüp, kaleye bizi ulaştıracak taş merdivenlere
ulaşıyoruz. Tam 625 merdiven çıkmamız gerekiyor. Yolculuğun zor bölümü asıl şimdi başlıyor. Merdivenlerin yarısını tüketmeden bir dilek ağacı ile karşılaşıyoruz. Dileklerimizi dileyip yola devam ediyoruz. Yaklaşık 30 dakikalık bir yürüyüşten sonra Karahisar’a ulaşıyoruz. Volkanik özellikte doğal bir kaya üzerine kurulan kalenin yüksekliği 226 metreyi buluyor. Dinlenirken Afyon manzarasının tadını çıkarı-
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‘TERMAl TURİZMİN BAŞKENTİ AFYON’DUR’

bekliyoruz. Ayrıca muhasebe camiamızı ilgilendiren birçok
sorun ve sıkıntılar var. Bu sıkıntıların giderilmesi için yasal dayanağı olan çözümler üretilmeli ve TÜRMOB’un görüşleri dikkate alınmalı” diyor. Afyon ekonomisinin geniş
bir yelpazeye sahip olduğunu belirten Sayar, şu değerlendirmeleri yapıyor:
“Afyon’un temel sanayi ürünleri mermer ve gıdadır. Afyon sanayisi mermer ve traverten taşında dünyanın
önde gelen üreticilerindendir. İlimiz, et, tavuk ve yumurtacılıkta son derece gelişmiştir. Türkiye et ve yumurta borsasına yön vermektedir. Afyonkarahisar, Türkiye’nin termal
turizminin başkentidir. En fazla termal yatak kapasitesine sahip il, Afyon’dur. En önemli termal merkezlerimiz ise; Gazlıgöl, Ömer, Gecek, Hüdai, Heybeli, Anemon, İkbal, Korel, Oruçoğlu, Güral, Budan…”

yoruz. Afyonkarahisar adeta ayaklarımız altında. Kale ilk olarak Hitit Kralı ıı. Murşit tarafından ordusunun kışı geçirmesi için M.Ö. 1340 yılında
yaptırılmış. O zamandan bugüne Hz. Ali’den Battal Gazi’ye birçok efsaneye konu olmuş. Hatta bu kaleye çıkan genç kızların “Bahtım bahtım,
altın tahtım, evlenecek vahtım (vaktim)” manisiyle bağırdıklarında tez
zamanda kısmet bulduklarına inanılıyor. Hititler, Helenler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlıların himayesine giren kaleye Hititler döneminde Hapanuva, Selçuklular döneminde de “Akroenos”, Osmanlılar
döneminde Karahisar adı verilmiş. Kalenin etrafındaki şehrin ismi de Karahisar olmuş. Cumhuriyet döneminde ise bölgeye Afyonkarahisar adı verilmiş. Afyon adı da bölgede yetişen haşhaştan geliyor.

sikke, 33 el yazması kitap ve 13 bine yakın arkeolojik eser bölgenin zenginliğini de yansıtıyor. Türkiye’de eser sayısı bakımından beşinci sırada
Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi’nde Hitit Dönemi’ne ait dünyada benzeri bulunmayan eserler de yer alıyor. Özellikle Çavdarlı Köyü yakınlarındaki Kovalık Höyüğü’ndeki kazılarda çıkarılan libasyon denilen kap
çok önemli. Bu kap erkeklerin de kutsal sayıldığını gösteriyor. Hitit dönemine ait bir mermer üzerine yapılan büyük bir resim de müzenin nadir eserleri arasında sayılıyor. Afyonkarahisar mermeri ile de ünlü bir ilimiz. İlin mermer zenginliği heykeltıraşlar da iyi kullanmışlar. Müzede birçok özel heykeli de görebilirsiniz. Müzedeki tarih yolculuğundan sonra
otelimize biraz Spa keyfi yapmak için dönüyoruz. Otelde geçirdiğimiz ve
kendimizi şımarttığımız güzel saatlerden sonra ertesi gün Afyonkarahisar’dan ayrılmak daha zor oluyor.
Ancak bu ilde şifa dağıtan kaplıcalar
açısından alternatif çok. Afyonkarahisar il merkezine 15 ila 20 kilometre mesafede bulunan Gazlıgöl, Gecek
ve Ömer kaplıcaları romatizmadan
mide hastalıklarına kireçlenmeden solunum yolu hastalıklarına kadar birçok derde deva oluyor. Afyonkarahisar’da ruh ve bedeninizin yenilenmesi
için 10-15 gün ayırmanızda fayda var.
Bu arada otelin dışına çıkarak tarihi
yerleri de gezebilirsiniz.

BU MÜZE
GÖRÜlMElİ

Kaleden indikten
sonra kendimizi çok yorgun hissetsek de Konya
Yolu üzerindeki Kurtuluş
Caddesi’nde bulunan Arkeoloji Müzesi’ne gidiyoruz. Bu müze zengin bir
koleksiyona sahip çünkü
bölgedeki 20 antik şehirden ve onlarca höyükten
çıkan eserler burada sergileniyor. 26 bine yakın
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Afyon Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın 465 üyesi bulunuyor. Bunların 250’si serbest, 215 bağımlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Erdal Sayar, Afyon
SMMM Odası’nın başkanlığını 24 yıldır yürütüyor. 1977 yılında mesleki faaliyetlerine başlayan Başkan Sayar, meslek mensuplarımızın en büyük sıkıntısının tahsilat problemi olduğunu belirtiyor. Sayar, “İflas etmiş, işini bırakmış,
beklemede olan çok sayıda gayri faal şirketin muhasebe
işlemleri devam ediyor ve her ay beyannamelerini veriyoruz. Ancak bu şirketlerden herhangi bir tahsilat yapamıyoruz.
Bu şirketlerden birçoğu kapatma masraflarını bile karşılayamıyor. Biz de vergi, SSK ve Bağ-Kur borcu olanların arasına katıldık. Muhasebecilerin tahsilat yapamamasına karşın yaptıkları işlemlerin KDV'sini ödemekteyiz. En azından bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme
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Metallica sallayacak

KÜLTÜR-SANAT

Açıkhava’ya
yıldız
yağacak
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Metallica, Metallica By Request dünya turnesiyle İstanbul'a geliyor.
Metallica, önümüzdeki yaza damga vuracak sahne performansını istek
parçalardan oluşacak özel bir konser ile İstanbul'daki hayranlarıyla
buluşturacak. Sayısız ödüllü heavy metal grubu ilk kez gerçekleştireceği Metallica By Request projesiyle, müzikseverleri çığır açan interaktif
Metallica konseri deneyimi ile tanıştıracak. Bu özel Metallica konseri,
Pozitif Live organizasyonuyla 13 Temmuz Pazar günü İTÜ Stadyumu'nda saat 17.00’da başlayacak.

Caz ve müzik festivallerine, dans gösterilerine, yerli ve yabancı büyük isimlerin konserlerine ve tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, haziran ayında
Türk müziğine damgasını vurmuş sanatçıları ağırlayacak. Avea ile Yıldızlar Açıkhava’da konserleri
19 Haziran’da MFÖ, konseriyle başlayacak. 20 Haziran 2014 Cuma günü Sıla’nın konserinden bir
gün sonra Zülfü Livaneli sahne alacak. Danslarıyla tüm dünyada beğeni toplayan Anadolu Ateşi,
22 Haziran Pazar günü Açıkhava’da yanacak. Müthiş sesiyle Sertap Erener, 24 Haziran, Salı günü
hayranlarına müzik ziyafeti çekecek. Yıllara meydan okuyan beyefendi sanatçı Erol Evgin 25 Haziran Çarşamba günü nostaljik parçalarıyla sevenlerinin kulaklarının pasını adeta silecek.

Lady Gaga
geliyor

Günümüzün en popüler isimlerinden Lady Gaga, ilk kez
16 Eylül’de İstanbul’da konser verecek. İTÜ Stadyumu’ndaki konser, saat 17.00’da başlayacak. En çok satanlar listesinde 1. sırada yer alan ARTPOP albümü ile
Lady Gaga, dünya turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiği turnelerle 4 milyon
üzerinde konser bileti satan, Lady Gaga’nın İstanbul konseri Pozitif Live ve Live Nation tarafından gerçekleştirilecek. Lady Gaga’s artRAVE: the ARTPOP Ball turnesi,
sanatçının multi-platinyum ve Billboard 200 listesinde
birinci sırayı oturan son albümü ARTPOP’u albümünün
ilk turnesi. Avrupa turnesinin ilk durağında İstanbul’a
uğrayacak olan Lady Gaga, hayranlarına gerçek Monster deneyimini yaşatmaya hazırlanıyor.
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Aziz Usta’dan bir sosyal taşlama

Selamün Kavlen Karakolu ile 7 Temmuz'da ENKA Sahnesi’nde kahkaha tufanı kopacak. Büyük usta Aziz Nesin'in bir öyküsünden Yücel
Erten'in oyunlaştırdığı ve yönettiği sosyal taşlama Selamün Kavlen
Karakolu, iki dolandırıcının kendilerini polis olarak tanıtıp mahalleye sahte bir karakol açmalarıyla başlıyor. Halkın polis korkusundan
dolayı üçkağıtçılara inanmaları ve itaat etmeleri bir kenara, devletin
de sahte karakolu ciddiye alarak resmi yazışmalarda bulunması;

hatta sahte karakola bekçi, polis, komiser tayin etmesiyle birlikte
olaylar içinden çıkılamaz bir hal alıyor.
Oyuncuları Özgürcan Çevik ve Özgün Aydın'a performanslarıyla 13.
Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu"
ödülünü kazandıran taşlama komedi tarzının başarılı temsilcisi olan
Selamün Kavlen Karakolu oyunu, ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu’nda saat 21.15’te perde açacak.

Dünyaca ünlü İspanyol asıllı Fransız müzisyen Manu Chao, La Ventura 2014 Turnesi kapsamında 21 Haziran Cumartesi günü, Life Park’ta
düzenlenecek olan Ekşi Fest'te sahne alacak. “Kutsal bilgi kaynağı” olarak kendini tanıtan Ekşi Sözlük ’ün 2011’den beri her sene gerçekleştirdiği Ekşi Fest bu sene daha canlı, daha kapsamlı… Festivalin ana sahne sanatçılarından biri olan Manu Chao, müziğinde Punk, Salsa, Reggae, Ska, Rai ve Fransız akımlarının arasında özgürce dolaşarak; göç,
aşk ve gettolarda yaşam gibi konuları işliyor. Manu Chao, Latin Amerika’da ve Avrupa’da yakaladığı başarıyı Me Gustas Tu, Clandestino, La
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Ekşi Sözlük’ün festivali

Rumba de Barcelona, Bongo Bong gibi unutulmaz hit parçalarla tüm dünyaya taşıdı. Politik konulara duyarlı duruşunu neşeli ve hareketli müziği ile ifade eden, Türkiye’de sağlam bir dinleyici kitlesi olan Manu Chao tüm
katılımcılara yine unutulmaz bir gece yaşatacak.
Festivalin diğer ana sahne sanatçıları; Baba Zula, Sattas ve Hakan Vreskala… Ekşi Fest 2014'te ayrıca gün boyu alternatif sahnede; Alpman
And The Midnight Walkers, Control+Z, Ekşi Band, Grup Angarya, Mutrib, Sapan, Umut Adan ve Yok Öyle Kararlı Şeyler sahne alıyor. Oyunlar, yarışmalar, sosyal medya ve doğa aktiviteleri ile renkli, eğlenceli,
alışılmışın dışında bir festival olan Ekşi Fest 2014'ü kaçırmayın. Detaylı
bilgi için: Lila Events: (0216) 330 55 98
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Pompeii

Tür: Aksiyon, Dram, Macera
Yönetmen: Paul W.S. Anderson
Senaryo: Julian Fellowes, Lee
Batchler, Janet Scott Batchler
Oyuncular: Kit Harington, Emily
Browning, Carrie-Anne Moss, Kiefer
Sutherland, Paz Vega, Adewale
Akinnuoye-Agbaje

l Resident Evil ve Death Race gibi filmlerin

yönetmeni Paul W.S. Anderson'ın yönetmenliğini yaptığı Pompeii'nin başrollerini
Kit Harington, Kiefer Sutherland ve Emily
Browning paylaşıyor... Milattan önce 79 yılında, Vesuvius volkanı şiddetli bir patlamaya sahne olur ve bulunduğu antik Pompeii şehrini tehdit altına alır. Gemilerde
köle olarak çalışan Milo, Naples'e gidecek
olan gemide çalıştığı esnada bu patlama
anına tanık olur. Olayın canlı tanığı olan
Milo, bu dehşet anına ve sonrasında yaşa-

Yarının
Sınırında

SİNEMA -DVD

l Başrollerini Tom Cruise, Emily Blunt ve
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nanlara baktığında bildiği tek dünyanın,
ateş ve küller nedeniyle yıkıma uğradığını
fark eder. Öte yandan aşık olduğu Flavia
da artık harabeye dönen bu olağanüstü
güzellikteki şehirde hayatta kalmak için,
patlamanın doğurduğu yıkıntıların arasında sığınacak bir yer aramaktadır. Flavia,
Roma komutanıyla evlenmesi için baskı altında tutulsa da Milo aşkı için savaşmaktan vazgeçmez. Milo, Pompeii'ye geri dönüp hem gerçek aşkını hem de en yakın
arkadaşını kurtarmaya karar verir.

Orijinal adı: Edge of
Tomorrow
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon
Yönetmen: Doug Liman
Senaryo: Dante Harper
Oyuncular: Tom Cruise,
Emily Blunt, Jonas
Armstrong, Charlotte
Riley, Bill Paxton,
Marianne Jean-Baptiste

Charlotte Riley 'nin paylaştığı bilim kurgu filmi "Yarının Sınırında" bu sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor. Filmin konusu
şöyle: Yakın bir gelecekte Mimics adı verilen
bir uzaylı yarışında kovan görünümlü uzaylılar amansız bir saldırı sonucu dünyayı
ele geçirirler. Dünyada hiçbir ordu onların ne hızına ne silahlarının gücüne ne de
telepatik olarak emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Ama şimdi, dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmiştir ve ikinci bir
şansları yoktur. Lt. Col. Bill Cage daha önce hiç savaşa girmemiş bir kumandandır.
Bu görev onun için bir intihar görevinden başka bir şey değildir, Cage dakikalar
içerisinde öldürülür. Fakat imkansız da olsa cehennem gibi bir günde uyanır ve
tekrar tekrar ölüp ölüp dirilip savaşmaya zorlanır. Uzaylılarla direk etkileşime girmesi onu bir zaman döngüsünün içine sokmuştur. Fakat her geri dönüşünde Cage
daha güçlü, daha zeki ve Mimics'lerle başa çıkabilir hale gelmektedir.
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Muppets Aranıyor

Orijinal adı:
The Muppets 2
Tür: Animasyon,
Komedi
Yönetmen: James
Bobin
Oyuncular :
Christoph Waltz,
Danny Trejo, Ray
Liotta, Debby Ryan,
Usher Raymond

Muppets üyeleri ikinci devam filminde Avrupa'ya açılıyor. Ama bu kez Kermit'in başı büyük belada.
Zira ona ikizi gibi benzeyen, dünyanın en azılı
hırsızlarından Constantine ve onun sağ kolu Dominic, Muppets üyelerini özellikle de Kermit’i
uluslararası bir suç eylemine sürüklüyor. Constantin, masum Kermit'in yerine geçerek planlarını
uygulamaya koyarken, Kermit'te tıkıldığı hapishanede suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor... Filmin kadrosunda sevilen Muppet'lar Kurbağa Kermit, Miss Piggy, Ayı Fozzie ve Gonzo'nun yanı sıra
Ricky Gervais, Ty Burrell ve Tina Fey de yer alıyor.

DVD SEPETİ
l İnşaat

Nizamettin, oldukça ürkütücü ve suça gömülü bir
mafya liderinin şoförüdür. Ali ve Sudi ise hayatlarını bir şekilde kazanabilmek adına onun
inşaatında çalışmaktadırlar. Bir gün tamamen
koşullar bunu gerektiriyor diye inşaat alanının

l Bir Konuşabilse
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arka bahçesine ölü bir adamı gömmek durumunda kalırlar. Lakin bu son sefer olmayacaktı... Zira Ali ve Sudi’nin inşaatları, öldürülen insanları gizlice defnetmek adına önemli bir ün
kazanacaklardır. Kendilerini boyunlarına kadar
bu bataklığa girmiş vaziyette bulan ikili, bu işten bir şekilde kurtulmanın yollarını ararlar...

l Dünyanın Uzak Ucu

Napolyon kumandanlığındaki savaşlar zirve noktasındadır. Napolyon'un
dünyanın hakimiyetini ele geçireceği
korkusu en çok İngiltere'de hissedilmektedir. İngiliz hükümeti, Brezilya sahillerinde bulunan Yüzbaşı Aubrey komutanlığındaki savaş gemisini, Fransızların Acheron adlı dev savaş gemisini yok
etmekle görevlendirir. İki geminin ilk karşılaşmasında İngiliz gemisi çok büyük hasar alır ve sis sayesinde batmaktan kurtulur. Fakat Yüzbaşı Aubrey, kendisinden
çok daha hızlı olan ve güçlü silahlarla donatılmış Fransız gemisini takipte kararlıdır.

SİNEMA -DVD

Orta yaşı çoktan geçmiş, evli ve
çocuklu Amerikalı aktör Bob bir
reklam çekimi için Japonya’ya
gelir. Tokyo’da kaldığı otelde bir
başka Amerikalı ile fotoğrafçı kocasının peşinden buraya gelmiş
olan sevimli ama ciddi Charlotte
ile tanışır. Dillerine ve kültürlerine uzak oldukları bu insanların
ülkesinde fazlasıyla yabancı olan
ve iletişimsizlik denizinde boğulan bu iki yabancı, bir Tokyo hafta sonunda birdenbire yakınlaşacaklardır...

Yönetmenliğini James Bobin'in üstlendiği filmin
yapımcılık koltuğunda ise David Hoberman ve
Todd Lieberman oturuyor.
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l Yazar: Emma Marriott l Yayınevi: Maya Kitap l Sayfa sayısı: 208 "Bir

Nefeste Dünya Tarihi" M.Ö. 3500'den 1945'e kadar kronolojik olarak hazırlanmış. Kitapta
antik medeniyetlerden II. Dünya Savaşı'na kadar yaşanmış büyük tarihsel olaylar
hakkında fikir sahibi olmak isteyenler için temel bilgilere yer veriliyor. Emma Marriott;
kitabında Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Okyanusya, Ortadoğu ve Orta Asya'yı ayrı
ayrı ele almış. Büyük İskender'in imparatorluğu, Arap halifelerinin yükselişi ya da
Çin'deki Tang Hanedanlığı, kadınların özgürleşmesi, komünizm ve faşizmin yükseliş ve
düşüşlerini okurken, bugünkü dünyanın neden şimdiki gibi olduğunu anlamanızı
mümkün kılacak kritik ipuçlarıyla da karşılaşacaksınız."Bir Nefeste Dünya Tarihi" M.Ö. 3500'den 1945'e
kadar kronolojik olarak hazırlanmış. Kitapta antik medeniyetlerden II. Dünya Savaşı'na kadar yaşanmış
büyük tarihsel olaylar hakkında fikir sahibi olmak isteyenler için temel bilgilere yer veriliyor.

Kocan Kadar Konuş

l Yazar: Şebnem Burcuoğlu l Yayınevi: De X Plus l Sayfa
sayısı: 218 "Kocan Kadar Konuş" bir Türk kızı romanı! Şebnem

Burcuoğlu kitabında kızların çocukluktan itibaren nasıl evlenmeye, daha
doğrusu koca bulmaya kodlandığını anlatıyor. Romanın kahramanı Efsun,
koca değil, gerçek aşkı arıyor ancak numara yapmayı bilmediği için
sürekli erkeklerden kazık yiyor. Ailesi, çevresi, arkadaşı devamlı Efsun'a
evlilik lafı ediyor. O da canına tak ettiğinden eski aşkı Sinan’ı kendine
bağlamak için, çevresindeki kadınların taktiklerini uygulamaya karar veriyor. İşte o
taktiklerden bazıları "Telefon mesajına asla hemen cevap verme. Futboldan anlıyormuş
gibi yap. Masada asla kendin sipariş verme. Adam seni muhtaç bir kedi
yavrusu sansın. Sakın ilk akşamdan öpüşme. Hoşuna gitmeyen bir şey
yaptığında, asla onu anlamaya çalışma ve hemen trip at."

Tehlikeli
Temayüller
l Yazar: Perihan Mağden l Yayınevi: Everest Yayınları

KİTAP

l Sayfa sayısı: 156 Tehlikeli Temayüller Perihan Mağden'in

l Bir Nefeste Dünya Tarihi
l Yüzyıllık Yalnızlık

l Kocan Kadar Konuş

l Allah De Ötesini Bırak
l Tehlikeli Temayüller

l Bir Hıristiyan Masalı

l İmparatorluğun Son Nefesi
l Kendin Ol, Hayatı Keşfet
l İstanbul Kırmızısı

l Rabb'in İçin Sabret

ŞİİR

GİDİŞİNİ ANLATIYORUM

Sen gidiyorsun ya işine yetişmek için
Saçlarını, gözlerini, ellerini
Neyin varsa toplayıp gidiyorsun ya
Her seferinde bir şey unutuyorsun sıcak
Termometrede yükselen çizgi çizgi
Kim bilir nerelerde soğuyorsun

Senin gözbebeklerin var ya kadın kadın gülen
İnsan insan bakan gözbebeklerin
Beni tutsa tutsa gözlerin tutar ayakta
Beni yıksa yıksa gözlerin yerle bir eder
Ne gelirse onlardan gelir bana
Çalışma gücü yaşama direnci
Mutluluk gibi kazanılması zor
Mutluluk gibi yitirilmesi kolay

Bir açarsın ki mutluyum
sadece bu kitap için kaleme aldığı 25 yazı ve makaleden oluşuyor.
Bir kaparsın her şey elimden gitmiş
Kimi yazılarda popüler kültürün etkilerini işleyen Mağden, kimi
yazılarda da zaman dışı ya da güncelliğini her dönemde koruyan
RIFAT ILGAZ
meseleleri irdeliyor. Mağden, hayvanseverlerin hayat felsefesinden
günümüze has aile içi dinamiklere, canlı ve enerjik görünme saplantısından yaş
yalanlarına kadar birçok konuyu ele alıyor. Kapısına dadanan bir sokak kedisi, günümüzün boğucu ikili
ilişkileri, hakikat sevmezlik, popüler kültürün yaratıklandırdığı yeni nesil, onun zekâsının ağlarına
takılmaktan, kendine özgü hicvinden nasibini almaktan kurtulamıyor.
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l Remzi Kitabevi (Mart 2014)

Bir Nefeste Dünya Tarihi

EN ÇOK SATANLAR
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İmparatorluğun
Son Nefesi

l Yazar: İlber Ortaylı l Yayınevi: Timaş Yayınları
l Sayfa sayısı: 302 İlber Ortaylı, yeni kitabı Osmanlı

İmparatorluğu’nun son günlerini anlattığı "İmparatorluğun Son Nefesi"nde, Balkan Harbi'nden
Birinci Dünya Savaşı'na, İstiklal Mücadelesi'nden Lozan Görüşmeleri'ne, halifelik tartışmalarından
Cumhuriyet’in kurulmasına, Sultan Abdülhamid'den Mustafa Kemal Atatürk'e, Enver Paşa'dan
Halide Edip'e, başkanlık sisteminden Suriye ve Mısır politikalarına kadar birçok konuyu tartışma
masasına yatırıyor. Ortaylı “Günlük politika, sadece diktatörlük rejimlerinde değil, Batı’da dahi
okulların tarih yazımını etkiliyor” tespitinde bulunuyor.

Bir
Hıristiyan
Masalı
l Yazar: Mine G. Kırıkkanat l Yayınevi: Kırmızı Kedi
Yayınevi l Sayfa sayısı: 187 Gazeteci-yazar Mine G.

Kırıkkanat "Bir Hıristiyan Masalı"nı 3 yıllık bir araştırma sonunda
hazırlamış. İstanbul’un kurucusu Büyük Konstantin’in vasiyeti
olarak bilinen belgenin, insanlığı kana bulamış en büyük yalan,
Hıristiyan dinini bölmeye yarayan uyduruk bir vasiyet olduğunu
ortaya koyuyor. Bu yalanın, insanlık tarihinin son iki bin yıldaki
“temel sahtekârlığı” olma özelliğini taşıdığını, bu yalanın Katolik
mezhebinin dogmatik varlık nedeni olup Papalığın temelini atmaya hizmet ettiğini belgelere
dayanarak kanıtlamaya çalışan kitap "Papa’nın adamları" tarafından 8. yüzyılda imal edilen bu
sahte vasiyet olmasaydı, Hıristiyanlığın merkezinin bugünkü Vatikan’da değil, bizim
coğrafyamızda olacağını anlatıyor. Ortodoks Roma'ya karşı kurulan bu komplonun henüz "final"
aşamasında olmadığını düşünen yazar, yakın bir zamanda tersine çevrilmiş bir denklemde
"Müslüman" Türkiye’nin karşısına çıkabileceğini de söylüyor.

Kurumsal Kültür

l Yazar: Cem Kozlu l Yayınevi: Remzi Kitabevi
l Sayfa sayısı: 184 Cem Kozlu kitabında; binlerce çalışanın
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KİTAPLAR

Hınzır Kedi
Toful'un
Günlüğü

Yazar: Anne Fine
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa sayısı: 52
Konu Toful'sa hiçbir şey göründüğü
gibi değildir! Sıkı durun! Karşınızda
hem bilgiç hem hınzır hem de komik
bir kedi var. Adı Toful. Tamam, evet,
kuşu o öldürdü. Doğru, eve de ölü bir
fare getirdi. Ama konu bu değil ki!
Onun asıl anlayamadığı, kedi kapısından büyük uğraşlar vererek geçirdiği tavşanı gören "ailesinin" kopardığı yaygara. Bütün gerçekler Hınzır Kedi Toful'un Günlüğü'nde!

Zeynep Benim
Güzel Kızım

Yazar: Filiz Özdem
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa sayısı: 38
Zeynep hayvanları çok sever. Evinde
zürafa, kaplan, zebra olsun ister. Ama
günün birinde, bu hayvanların yaban
hayatın içinde yaşayabileceğini, onları olsa olsa hayvanat bahçesinde görebileceğini kabul eder. Ağabeyi bir
gün evlerinin bahçesine iki köpek getirir: Pestil ile Püskül. Zeynep bu kurt
köpeklerini yakından tanıdıkça, onların sevgi ve bağlılık duygularını gördükçe, hayvan sevgisinin boşuna
olmadığını anlar.

KİTAP

olduğu, devasa bütçeleri yöneten ve farklı ülkelerde yatırımları
olan şirketlerin işleyişlerini, iş hayatına bakışlarını, çalışanlarıyla
ilişkilerini, kısacası kurumlarının kültürünü, bu kültürün farklı
oluşum öykülerini aktarıyor ve bilinçli şekillendirilen kurum
kültürünün şirketi nasıl güçlendirip performansını etkilediğini
gösteriyor. Dünyadaki örneklerinin yanı sıra ülkemizin önde gelen
kuruluşlarını da ele alan yazar, Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, Feyyaz
Berker, Şarık Tara, Sezai Türkeş ve Fevzi Akkaya gibi önderlerle yaptığı söyleşiler aracılığıyla bu
kuruluşlardaki kurumsal kültür öğelerini aktarıyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL
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Bilgisayarlarda temizlik zamanı
Bahar ve yaz ayları
teknolojik cihazlarımız için
de yeniden yapılanma
dönemleri. Kışın kasvetini
taşıyan cep telefonları,
tabletler ve bilgisayarlar,
hem iç hem de dış temizliği
hak ediyor. İşte
bilgisayarınızın verimini
artıracak temizlik tüyoları…

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Cep telefonları, tabletler, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar artık
iş ve özel hayatımızın ayrılmaz parçaları. Her şeyde olduğu gibi bu önemli cihazların yaz ve bahar aylarıyla beraber bakımını da yaptırmak gerekiyor. Verimini artırmak için iç programlarını düzene sokmak lazım.
Tabii ki cihazların dışının da temizliğini unutmamak gerekiyor.
Ağır çalışan cihazlarınızı gereksiz programları kaldırarak hızlandırabilirsiniz. Kullanılmayan programları silerek, yeni uygulamaları güncelleyerek işe başlanabilir. Kış aylarının kasvetini cihazlarınızdan
atmanız için yapılması gerekenler şöyle:
l Bilgisayarda ilk olarak kullanılmayan programları ve tarayıcı uzantılarını, eskimiş kayıtları silin. Bu hafızasını çok rahatlatacaktır.
l Çöp sepetinizi boşaltın ve güncel doküman listenizi düzenleyin. Geçici dosyalar, web’ten
bilgisayara otomatik yüklenen
dosyalar, indirme tarihçesi gibi
yer kaplayan uygulamalardan
kurtulun.
l İnternet tarayıcınızın
uzantılar listesine göz atmayı
unutmayın. Nadiren ya da hiç
kullanmadığınız özellikleri kaldırın.
l Cep telefonu veya tab-
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letinizde hiç kullanmadığınız ama indirip unuttuğunuz uygulamalarla
vedalaşın. Mobil platformlardaki bütün uygulamalarınızın güncelliğini
sağlayın.
l Hangi sistemi kullanırsanız kullanın bütün kişisel cihazlarınızda
sistemin son sürümünü güncellemeyi unutmayın. Sistemin önerdiği güvenlik revizyonlarını yaptığınızdan emin olun.
l Gereksiz başlangıç dosyalarından kurtulun. Bilgisayarınızı başlattığınızda otomatik olarak başlayan programlar hafızayı zayıflatır.

GÜVENLİĞİ DE SAĞLAYIN

l Cihazlarınızın mobil güvenliğini de gözden geçirin. Antivirüs
programınızın güncel olduğundan emin olun.
l Dış temizlik de önemli. Yüzeyini nemli bir bezle silebilirsiniz.
Ancak bu temizlik için satılan özel bezleri almanız tavsiye edilir. Doğal
ve zararsız maddelerle temizlik
yapmaya özen gösterin.
l Klavyenizi silkerek
tozları dökün. Tuşların arasını iyice temizlemek için hafif sabunlu bezle tuşları ovalayın. Kış
boyunca tuşların aralarına giren
kırıntı ve tozları temizleyin. Fare’nizi temizleyin. Harici parçaları da elden geçirmeyi unutmayın.
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Suya ve toza dayanıklı
Samsung’un amiral gemisi Galaxy serisinin
son modeli S5, 5.1 inç’lik Süper Amoled ekran, 16 megapiksel kamera, toza ve suya dayanıklı donanımla geldi. Cihaz, 11 Nisan itibariyle Türkiye’yle beraber 150
ülkede satışa sunuldu. S5’in, 16 Megapiksel çözünürlükte kamerası var. 0.3 saniyeye kadar hızlı otomatik
odaklanma özelliği sunuyor. 145 gram ağırlığındaki Ga-

Nokia’dan
Android’li cep

Nokia, Android’li telefon serisi X’i Türkiye’de
satışa sundu. Nokia X ve XL modellerinden oluşan seri,
Android, Nokia ve Microsoft servislerinin üçünü bir
arada barındırıyor. Nokia’nın yeni cep serisi, uygun
fiyat segmentinde yer alıyor. Nokia X’in 4 inç ekranı var. Android uygulamaları barındırıyor. X’in tavsiye edilen satış fiyatı 499 TL. İkinci çeyrek sonunda satışa sunulacak XL’nin fiyatı ise 599 TL olarak belirlendi.
Nokia X’in teknik özellikleri şöyle: “4 inç’lik dokun-

laxy S5, beyaz, siyah, mavi ve altın rengiyle geldi. Gelişmiş yüksek dinamik aralığa ve yeni seçilebilir odak
özelliğe sahip. IP67 toza ve suya dayanıklılık standardı
bulunuyor. Parmak izi tarayıcısı da var. Fiyatı 16 GB
için 2.199 TL, 32 GB için 2.299 TL olarak belirlendi.

matik ekran. 1 Gigahertz işlemci, 512 MB Ram, 3 Megapiksel kamera, çift sim kart, 32 GB’ye yükseltilebilen ekran. Ekran renk seçenekleri ise; yeşil, kırmızı, açık mavi, sarı, siyah ve beyaz.”

Ayarlanabilir oyun mouse’u
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mansı ve duyarlılığı sunmak üzere tasarlanmış. Saniyede 300 inç (762 cm) hareket izleyebiliyor. Böylece hangi oyun yüzeyini kullanırsanız kullanın, en
yüksek takip hızına ulaşabilir ve en düşük havalanma mesafesine erişebilirsiniz. Fiziksel hissi ve performansı en üst seviyeye ulaştırmak için
mouse’un ağırlığını ve denge
merkezini 3.6 grama kadar ayarlama olanağı da var. Belleğini
kontrol eden 32-bit ARM işlemcisi
sayesinde 11 programlanabilir
düğmeden biri kullanılabilir.

Sony, 20 saatlik çalma süresi sunan en son
müzik çaları Walkman NWZB180 ile daha uzun süren bir
eğlence deneyimi sağlıyor.
Yeni Sony Walkman, alüminyum gövdesi ile şık ve
havalı bir tasarıma sahip. Üç
farklı renkte sunulan NWZB180 dijital müzik çaların
dahili USB çıkışı, PC’den
içerik transferini kablosuz bir
işlem haline getiriyor ve
şarkıların basit bir sürüklebırak işlemi ile Walkman’e
aktarılmasını kolaylaştırıyor. 4 GB’lık bellek alanı sayesinde, kullanıcılar hareket
halindeyken yaklaşık 890
şarkı arasında seçim yapma
özgürlüğü elde ediyor. Dahili Lityum-iyon pili, 3 dakikalık hızlı şarj ile 90 dakika boyunca yetecek enerji depolayabiliyor.

TEKNO-YAŞAM

Logitech, ayarlanabilir oyun mouse’u G502
Proteus Core’u tanıttı. G502, ileri düzey yüzey ve
ağırlık ayarlama özelliğiyle, galibiyet potansiyelini artıracak. G502, paralel olmayan takip perfor-

Müziği
hissettiriyor
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KOMİK RESİMLER

HATALAR

l Eğer bir berber bir hata yaparsa, bu yeni bir tarzdır.
l Eğer bir şoför bir hata yaparsa, bu bir kazadır.
l Eğer bir doktor bir hata yaparsa, bu bir müdahaledir.
l Eğer bir mühendis bir hata yaparsa, bu yeni bir atılımdır.
l Eğer ebeveynler bir hata yaparsa, bu yeni bir kuşaktır.
l Eğer bir politikacı bir hata yaparsa, bu yeni bir hukuk kuralıdır.
l Eğer bir bilim adamı bir hata yaparsa, bu yeni bir keşiftir.
l Eğer bir terzi bir hata yaparsa, bu yeni bir modadır.
l Eğer bir öğretmen bir hata yaparsa, bu yeni bir teoridir.
l Eğer bir patron bir hata yaparsa, bu bizim hatamızdır.
l Eğer bir personel bir hata yaparsa, bu bir HATA’dır.

İLK AMELİYAT

Ameliyat odasında doktorla hasta konuşuyordu.
Hasta: - Aman doktor, çok korkuyorum. Ömrümde ilk defa ameliyat olacağım.
Doktor: - Korkmakta haklısın ben de ömrümde ilk defa ameliyat yapacağım.

MİZAH

GÖZLÜK

Adamın biri doğrudan odaya girer ve konuşur:
- Doktor bey midemde şiddetli ağrılar baş gösterdi. Geceleri kıvranıyorum.
Ne yapayım acaba?
- Hafif yemekleri tercih edin. Daha az sigara için. Gözünüze gözlük takın.
- Ama doktor bey, mide ile gözlüğün ne ilişkisi var?
- Şu ilişkisi var. Doktor alt katta bulunuyor. Bense avukatım.
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AVCI TEMEL

Temel bir gün kahvede oturuyormuş; Dursun yanına gitmiş.
-Ula Temel sen geçen gece ava gitmiştin. Noldu anlat bakayum baa. Temel:
- Ormanda gezinirken karşıma bir ayı çıktı ben kaçmaya başladım ayı tam pençesini salladı kaydı düştü. Ben de
kaçtım.
Dursun sorar:
-Ula Temel ben senin yerinde olsaydım korkudan altıma
ederdum da…
Temel cevap vermiş:
-Sen ayunun neye basup düştiğini sanayisun da.

BARDAK

Delinin biri bir gün doktoruna gider ve iyileştiğini söyleyerek serbest bırakılmasını ister. Bunun üzerine doktor:
- Sana bir soru soracağım doğru bilirsen buradan çıkarsın.
Deli: - Peki anlaştık sor sorunu.
Doktor: - Sen 10 katlı bir binanın tepesine çıksan bende aşağıda bir bardak su tutsam. Şimdi aşağıya atlar mısın atlamaz mısın?
Deli: - Niye atlayım ben deli miyim der? Doktor içinden
adamın gerçekten iyileştiğini düşünür ve neden diye sorar.
Deli: - Ya bardağı çekersen.
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l Mutluluğa giden iki yol; kendinden çok şey, başkalarından az şey
bekle.
l Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.
l Muhasebe ve aşk birbirine benzer aslında Gelirler ve Giderler.
l Ağacın güzelliği kökünden, insanın kalitesi sözünden belli olur.
l Herkes aynı şeyi düşünüyorsa
hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor
demektir.
l İnsan ne kadar az düşünürse o
kadar çok konuşur.
l Söylediklerini kabul etmeyebilirim ama söyleme hakkını ölünceye
kadar desteklerim.
l Dün yaptığınız şey size hala çok
iyi görünüyorsa bugün yeterli değilsiniz demektir.
l Yaşlılar her şeye inanırlar, orta
yaşlılar her şeyden kuşkulanırlar,
gençler de her şeyi bilirler.
l Kral da dilenci de aynı iştahla
acıkır.
l Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.
l Bir düşmanı affetmek, bir dostu
affetmekten daha kolaydır.
l Gelişmenin en büyük düşmanı
alışkanlıktır.
l İnsanların yaptığı sahte paralar
kadar, paraların yaptığı sahte insanlar da var.
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Bir gece sabaha karşı Nasrettin Hoca’nın evinin önünden gürültü gelmiş. Hoca camdan bakmış birkaç kişi kavga ediyor. Hemen
yorgana sarılıp dışarı fırlamış ve kavga edenleri ayırmaya çalışmış.
Ancak kavga edenler Hoca’yı görünce birden kavgayı bırakıp sırtındaki yorganı kaptıkları gibi kaçmışlar. Hoca titreyerek eve geri
dönmüş. Hoca’ya karısı sormuş:
- Kavga ne oldu?
- Ne olsun, demiş Hoca. Yorgan gitti, kavga bitti.

ERZURUMLU

Erzurumlu bir adamın kamyonu çalınır. Adam aramaya çıkar.
Ararken parkta iki sevgili görür. Erkek kıza yönelir ve konuşur:
-Senin gözlerine bakınca bütün dünyayı görüyorum.
Kamyoncu dayanamaz atılır:
- Hele babaan heeyrine bii bak bakiiim bizim kamyonii da görimisenn?..

Cevaplar

ANLAMLI
SÖZLER

YORGAN KAVGASI

1-Pişirirsen aş olur, pişirmezsen kuş olur.
2-Ay varken çıkarlar, güneş varken kaçarlar.
3-Çıt çıt çalışır, kurulunca bağrışır.
4-Fırında pişer mideye düşer.
5-Bize ışık verir, daha sonra erir.
6-Daldan dala atlarım, kuyruğumla sarkarım.
7- Hem ısıtır hem yakarım, tüm canlılara bakarım.
8-Kola iğne yapılır, mikropları kaçırır.
9-Karşıdan baktım al, ağzıma aldım bal.
1-Yumurta
2-Yıldız
3-Çalar saat
4-Ekmek
5-Mum
6-Maymun
7-Güneş
8-Aşı
9-Kiraz

l İNTERNETTE BUNLAR VAR :)

ÇOCUK
BİLMECELERİ

ÖVÜNMEK GİBİ
OLMASIN

KİM NEYİ SEVER

Beyaz karayı, sinek yarayı, zengin parayı sever.
Yamak tuzu, maymun muzu, kurt kuzuyu sever.
Tombul yatmayı, geveze atmayı, pazarcı satmayı sever.
Kan damarı, züğürt kumarı, azgın şamarı sever.
Güzel nazı, aşık sazı, ağustosböceği yazı sever.

Öğretmen okula yeni gelen öğrencilere memleketlerini sorarken sıra Kayseriliye gelince:
-Manisalıyım der.
Bu öğrencinin Kayserili olduğunu bilen arkadaşları gülüşürler. Nedenini
soran öğretmene çocuklardan biri:
-Arkadaşımız yalan söyledi. O Manisalı değil,
Kayserili Öğretmenim
Öğretmen Kayserili öğrenciye:
-Neden Manisalıyım diyorsun?
Kayserili öğrenci ciddi cevap verir:
- Övünmek gibi olmasın diye efendim.
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SOLDAN SAĞA 1. Pilot ve havacılar için yayımlanan bülten – Serüven. 2. “Nihat
…” (fotoğrafçı) – Fiyat. 3. Bir zaman birimi – Eski bir Türk güreşi. 4. İlkel benlik
– Bire karşı bir. 5. Lazca kuru fasulye – Tümör – Şart eki. 6. Fabrika yapımı her
türlü kumaş ve bez gibi dokumalar. 7. Bir meyve – “Erol …” (Yeşilçam sinemasının ünlü kötü adamı) – Kaygı. 8. Aşamasız asker – Yorgun, bitkin – Macun.
9. Coşkun, şirsel – Ucu halkalı cıvata. 10. Duyuru – Çoban köpeği. 11. Gemilerde bulundurulan sandal – Eski Yunan mitolojisinde, savaş tanrısı. 12. İnsan
Kaynakları (kısa) – Birbirine bağlanmak istenen parçaların hazırlanmış olan
deliklerden geçirilerek, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida – Namuslu. 13. Korunma altına alınan alan – Şırnak’ın bir ilçesi. 14. Bir cins devekuşu – İyilik, nimet, inayet. 15. Hindistan’daki sosyal sınıflar – Çevrebilim.
YUKARIDAN AŞAĞIYA 1. Üvendirenin ucuna çakılmış sivri demir çivi – Zıpır,
delişmen. 2. Ev bölümü – Omurga içindeki sinir dokusu- Su. 3. Kovuşturma –
Hekimlerin akciğeri dinlerken duyduğu patolojik ses – Elam’ın başkenti. 4. “…
Dino” (ressam) – Ata binen kimse. 5. Bir mastar eki – Kayıp – Şiirde dörtlük. 6.
Süs ve gösteriş – Yılanın deri değiştirirken attığı deri – Bir cetvel türü. 7. Bir
soru eki – Merhale – Somurtkan. 8. İlerleyen, acil hastalık – Bir hastalık türü.
9. Yüzü gülmez, tiran, despot – Koşut. 10. İlgeç – Bir malın sahipliği – “Kendi
kendine” anlamı veren bir önek. 11. Bir nota – Temel, ana – Sinirler. 12. İri
taneli bezelye – Tutturgaç – Bir meyve.

K O L A Y

SOLDAN SAĞA
1. Notam-Macera. 2. Odabaşı-Eder. 3. Dakika-Aba.
4. İd-Teke tek. 5. Lobiya-Ur-Sa. 6. Manifatura. 7.
Dut-Taş-Tasa.
8. Er-Bitap-Kit. 9. Lirik-Mapa. 10. İlan-Karabaş. 11.
Filika-Ares. 12. İk-Cıvata-Ak.
13. Sit-Silopi. 14. Emu-Atıfet. 15. Kast-Ekoloji.

1. Nodul-Delifişek. 2. Oda-Omurilik-Ma. 3. TakibatRal-Sus. 4. Abidin-Binici.
5. Mak-Yitik-Kıta. 6. Şatafat-Kav-Te. 7. Mı-Aşama-Asık.
8. Akut-Paratifo. 9. Ceberut-Paralel. 10. Edat-RakabeOto. 11. Re-Esasi-Asap.
12. Araka-Ataş-Kivi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
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HAZIRLAYAN: İLKER MUMCUOĞLU
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